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Sammanfattning 
 
 

Denna kandidatuppsats är skriven på initiativ av Utvecklings- och fältforskningsenheten i 
Umeå.  Syftet med studien är att undersöka arbetsmiljön på enheten ”barn, unga och familj”, 

som är en del av socialtjänstens individ- och familjeomsorg, där man arbetar med 
barnaskyddsärenden. Ambitionen är att åskådliggöra problematiken som råder på enheten 

samt beskriva och analysera vilka faktorer som kan tänkas påverka socialsekreterarnas vilja 
att stanna kvar eller avsluta sina anställningar. Studier har nämligen visat att hög 

arbetsbelastning är vanligt på enheten och det i kombination med bristande stöd medför att 
många socialsekreterare väljer att säga upp sig från arbetsplatsen. 

 

 
Studien har en kvantitativ induktiv ansats genom en enkätundersökning där även kvalitativa 
frågor för besvarande fanns med. Resultatet visade på att arbetssituationen för de anställda 

som arbetar med barnaskyddsärenden är oerhört påfrestande med anledning av en hög 
arbetsbelastning som existerar på enheten. Hela 96, 6 procent av deltagarna anser att arbetet är 

psykiskt ansträngande och mer än 75 procent av socialsekreterarna är rejält trötta. 
Sammanfattningsvis åskådliggör resultatet på att ett utökat stöd från ledning och chefer samt 
möjlighet till specialistkompetens krävs, för att socialsekreterarna ska vilja stannar kvar på 

enheten ”barn, unga och familj”. 
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1. Introduktion 
 
Ett flertal studier har visat att hög arbetsbelastning, psykiska påfrestningar, komplexitet i arbetet 
samt brister i arbetsmiljön är vad socialsekreterare inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg, särskilt inom enheter som arbetar med barn, unga och familjer, upplever i sitt 
arbete (Tham, 2007, 2009). Upplevelsen av arbetssituationen och arbetsmiljön på 
socialtjänstens enheter där barnskyddärenden hanteras, har i hög utsträckning beskrivits som 
negativ både vad gäller socialsekreterarnas egna beskrivningar samt forskarnas slutsatser (Mor 
Barak, Levin, Nissly & Lane, 2006; Nissly, Michàl, Mor Barak & Levin, 2005; Olsson, 2003; 
Tham, 2007, 2009; Williams, Nichols, Kirk & Wilson, 2011 & Wilson, 2004). Studier visar 
även att socialsekreterare inom den ovannämnda enheten, som vi hädanefter kommer förkorta 
med BUF, är mer psykiskt påfrestande än andra yrkesverksamma inom socialt arbete (Tham, 
2009). 

 
Brister i arbetsmiljön tros vara orsaken till att personalomsättningen på BUF anses blivit hög 
genom åren (Mor Barak et al., 2006; Nissly et al., 2005; Olsson, 2003; Tham, 2007, 2009; 
Williams et al., 2011 & Wilson, 2004). De ständiga personalomsättningarna leder till att 
enhetschefer måste lägga fokus på att rekrytera och introducera nyanställda, istället för på de 
långsiktiga målen inom personalgruppen. Den höga personalomsättningen har också resulterat 
i att socialsekreteraryrket på BUF anses ha blivit ett genomgångsyrke. Nyexaminerade 
socionomer anställs utan långvarig yrkeslivserfarenhet vad gäller myndighetsutövning, vilket 
blir problematiskt utifrån arbetets komplexitet (Olsson, 2003; Tham, 2007, 2009 & Wilson, 
2004). 

 
Socialsekreterarnas höga arbetsbelastning blir förvärrad vid ständig nyrekrytering av personal 
eftersom rekryteringen sällan sker omgående utan ofta dröjer, trots att cheferna har vetskap om 
att någon tänkt avslutar sin anställning. Därmed kan ärendena inte fördelas effektivt till den 
nyanställda utan blir istället fördelade på den redan tungt belastade socialsekreterarna som är 
kvar på arbetsplatsen (Olsson, 2003 & Wilson 2004). 

 
En annan konsekvens till följd av den ohälsosamma arbetsmiljön är psykiska och fysiska 
besvär, som ständigt upplevs av socialsekreterarna. Fysiska besvär beskrivs som smärtor i 
kroppen och de psykiska som stressigt och känslomässigt tunga ärenden. Socialsekreterarna 
beskriver också att arbetet ger dem dåligt samvete och att de många gånger tar med sig arbetet 
hem. En negativ spiral har visats utifrån arbetsmiljön som råder, vilket resulterat i att hälften av 
socialsekreterarna på BUF uttryckt en vilja att avsluta sin anställning (Tham 2007). 

 
Inom socialtjänstens verksamheter sker ständiga omorganiseringar på grund av ledningsbeslut 
(Olsson, 2003 & Sverke & Hellgren, 2013), vilket försvårar processen att skapa kontinuitet och 
stabilitet för personalen (Olsson, 2003 & Wilson, 2004). Den bristande arbetsmiljön medför att 
vissa socialsekreterare upplever omorganiseringarna som ett försök till att ”trolla bort” den höga 
arbetsbelastningen och skapa en förbättring av arbetsmiljön, utan att lyckas. Klagomål gällande 
arbetsbelastningen blir istället misstolkat och ses av ledningen som ett missnöje av själva 
omorganiseringen (Wilson, 2004). 
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Anledningen till att man vill avsluta sin anställning beror dock inte på den höga 
arbetsbelastningen eller de psykiska påfrestningarna, utan snarare på avsaknaden av stöd i 
situationen och bristande bekräftelser från chefer (Olsson, 2003; Tham, 2007 & Wilson, 2004). 

 
Att arbeta under dessa förhållanden under en längre tid kan vara förklaringen till att yrket tycks 
blivit ett ”genomgångsyrke”. I denna undersökning kommer samtliga ovannämnda författares 
studier att användas för att förklara och analysera hur socialsekreterare på barn och unga i Umeå 
kommun upplever deras arbetsmiljö. Som blivande socionomer med önskan om att arbeta på 
socialtjänsten i Umeå anses denna fråga vara avgörande för framtida mål och drömmar. 

 
Senast 2012 genomfördes en omfattande omorganisation av socialtjänstens verksamhet i Umeå 
kommun. Man gick från att ha arbetat med antingen barn eller ungdomsgrupper samt bistånd 
eller utredningar till att arbeta med samtliga delar. Anställda flyttades från stadsorterna till det 
centrala kontoret i Umeå. Numera arbetar man alltså med både utredningar och bistånd med 
familjer där barnen är i åldersspannen 0-20 år. 

 
Utbildnings- och fältforskningsenheten (UFFE) i Umeå har, genom Stefan Nybom som är 
samordnare för unga och sociala investeringar, önskat ta del av information om varför yrket 
som socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen, enheten barn, unga och familj, alltmer 
förefallit till att ha blivit ett genomgångsyrke. Samtidigt intresserar de sig även för att få veta 
vad som skulle kunna få socialsekreterarna på BUF att vilja stanna kvar på eller lämna sina 
nuvarande arbetsplatser. 

 

 
Denna studie kommer därför utifrån en fallstudie med kvantitativ och kvalitativ ansats, 
kartlägga och belysa hur socialsekreterarnas arbetsmiljö på enheten BUF i Umeå kommun samt 
kommundelarna Sävar, Hörnefors och Holmsund ser ut. Förhoppningsvis kan studiens empiri 
och resultat bidra till förbättringsmöjligheter för personalen vilket även gynnar verksamheten 
och de människor som kommer i kontakt med dem i framtiden. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Denna uppsats är skriven på beställning Utvecklings- och fältforskningsenheten som har behov 
av kartläggning av arbetsmiljön på enheten ”barn, unga och familj”, som är en del av individ- 
och familjeomsorgen, där man arbetar med barnaskyddsärenden. Det allmänna syftet med 
denna studie är att ge en väsentligen deskriptiv bild av hur socialsekreterare och enhetschefer 
upplever arbetsmiljöns olika aspekter på socialtjänstens enhet för barn, unga och familj i Umeå 
kommun. Ambitionen är att åskådliggöra problematiken som råder på enheten samt beskriva 
och analysera vilka faktorer som kan tänkas påverka socialsekreterarnas vilja att stanna kvar 
eller avsluta sina anställningar. 

 
 
 

- Hur ser arbetsmiljön ut på enheten? 
- Vad är de positiva respektive negativa aspekterna av arbetsmiljön? 
- Vad krävs i så fall, för att bibehålla eller förbättra dessa aspekter? 
- Hur kan man få socialsekreterarna att trivas på arbetsplatsen, så att de stannar kvar 

längre? 
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1.2 Definition av begrepp 
 
Två begrepp som frekvent förekommer i uppsatsen är: 

 
BUF   =   barn,   unga   och   familj,   en   del   av   individ-   och   familjeomsorg   (IFO)   där 
myndighetsutövning av barnaskyddsärenden hanteras. 

 
UFFE = Utvecklings- och fältforskningsenheten i Umeå kommun, som verkar för att öka 
kompetensen inom socialtjänstens alla områden genom forskning och utvecklingsarbeten. 
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2. Metod och genomförande 
 
I detta kapitel kommer målgrupp, urval, datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt, presentation 
av undersökningspopulationen, bortfall, analysprocess samt de forskningsetiska reflektioner 
som vi bearbetat med under arbetets gång i samband med undersökningen att beskrivas. 
Kapitlet avslutas med en överblick över ansvarsfördelningen som legat till grund vid 
uppsatsskrivandet. 

 
2.1 Målgrupp och urval 

 
På beställning av UFFE blev målgruppen för undersökningen socialtjänstens enhet för barn och 
unga i Umeå kommun samt kommundelarna Sävar, Holmsund och Hörnefors. En 
totalundersökning genomfördes, där samtliga enhetschefer och socialsekreterare på enheten 
barn och unga fick möjlighet att medverka. 

 

 
Enheten barn och unga är en del av socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO). Arbetet 
på IFO innebär att man arbetar på individ- och/eller familjenivå, beroende på vilken enhet man 
arbetar inom. Socialsekreterarna på barn och unga arbetar främst med båda delarna. 

 
 
Denna studie är en utpräglad fallstudie eller ”case study”. Fallstudie innebär att forskarna 
undersöker en individ, grupp eller organisation. I detta fall en del av socialtjänstens organisation 
inom Umeå kommun samt kommundelarna. I en fallstudie är målet att studera helheten samt 
processerna och förändringar inom organisationen (Solberg-SØilen & Huber, 2006). 

 
2.2 Val av datainsamlingsmetod 

 
Studien har en kvantitativ induktiv ansats, vilket innebär att forskarna samlar material, 
presenterar resultatet för att sedan analyserar dess innehåll. Insamlingen av datamaterialet 
utfördes genom en online-baserad enkätundersökning, där respondenterna fick ett mejl med en 
länk till enkätundersökningen. I utvecklingen av frågeformuläret, se bilaga 2, utgick vi från 
etablerade frågekonstruktioner för mätning av arbetsmiljön. Enkäten utformades med hjälp av 
etablerade frågor som bland annat används av Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa frågor är 
av kvantitativ karaktär och utformade specifikt för att kunna belysa både arbetsmiljön och flera 
av arbetsmiljöns effekter. Frågor som mäter krav och kontroll (som exempelvis ”är ditt arbete 
jäktigt?” eller ”vilken grad av inflytande anser du att du har på planeringen av ditt arbete?”, 
finns också representerade då vår teoretiska utgångspunkt är krav-, kontroll- och stödmodellen 
(Karasek & Theorell, 1990). 

 

 
Fördelen med kvantitativ datainsamlingsmetod är att en stor population kan undersökas. Andra 
positiva aspekter med att ha en enkätundersökning som utförs online, där varje respondent får 
en unik inloggningslänk, är att enkäten endast går att besvara en gång. Dessutom minimeras 
risken att enkäten besvarades av personer som inte hör till undersökningsurvalet, då e- 
postadresser  till  samtliga  anställda  på  enheten  barn  och  unga  blev  tillgängliga  från 
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enhetscheferna på enheten BUF. En nackdel med kvantitativa studier är att en djupare förståelse 
för respondenternas svar inte kan tillgodoses (Dahmström, 2011). 

 

 
Enkäten innehåller även kvalitativ delar, öppna frågor, respondenterna fick möjlighet till att 
besvara frågorna med egna ord. Detta resulterade i att en bredare förståelse för deras 
individuella uppleveler av arbetsmiljön och dess problematik. På så vis kan analysen av 
materialet bli mer djupgående. Respondenterna fick i de kvalitativa frågeställningarna stort 
utrymme att själva beskriva exempelvis arbetsplatsens problematik samt det oproblematiska. 

 
 

En annan aspekt som är värt att nämna är att det alltid sker en avrundning vid användning av 
statistiska program i kvantitativa studier (SPSS har använts i denna uppsats). Avrundningen 
medför därför att tabeller inte alltid summerar till exakt 100 %, som i exempelvis tabell 1 här 
nedan som till följd av avrundningen visar 99,9 %. 

 
2.3 Presentation av undersökningspopulationen 

 
Den elektroniska enkätundersökningen skickades till samtliga 41 socialsekreterare och 
enhetschefer ur vår rampopulation. Totalt besvarade 29 stycken enkäten vilket ger en 
svarsfrekvens på 71 procent, vilket anses vara hög (Perlinski, 2008). 

 
En summering av respondenternas arbetslivserfarenhet på enheten barn och unga, visar att 
51,7 procent har arbetat 3 år eller mer med nuvarande arbetsuppgifter, medan 48,2 procent 
endast arbetat mellan en månad upp till 3 år. 

 
Tabell 1: Arbetat med nuvarande arbetsuppgifter 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 

 
 Procent 

Ca 1 månad 3,4 
Ca 2-3 månader - 
Ca 4-6 månader 6,9 
Ca 1 år 10,3 
Mellan 1 och 2 år 6,9 
Mellan 2 och 3 år 20,7 
Längre än 3 år 51,7 

N= 29 

 

Av dessa 29 respondenter arbetar 19 personer heltid och 10 personer deltid (mellan 15 - 100 
procent). Den rådande anställningsformen är tillsvidareanställning (93,1 %) varav resterande 
(6,9 %) har vikariat. 

 
Yrkeslivserfarenhet inom IFO hos respondenterna har en variationsvidd på 1-30 års erfarenhet 
inom verksamheten. Dock visar en individuell beräkning av resultatet att 15 respondenter har 5 
år eller mindre yrkeslivserfarenhet av myndighetsutövning inom IFO, se tabell 2 på nästa sida 
där även åldersstrukturen på arbetsplatsen redovisas. 
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Tabell: 2 
Åldersstruktur och anciennitet inom IFO. 
Mått på centraltendens och spridning. 

 
 Ålder Anciennitet inom IFO 

Artimetiskt medelvärde 39,21 8,21 
Median 38 5 
Typvärde 34/45 3 
Standardavvikelse 9,876 7,734 
Variationsvidd 39 29 
Minimum 25 1 
Maximum 64 30 

N= 29 29 

 

2.4 Bortfall 
 

Bortfallet i denna undersökning var 12 personer, 29 procent, se tabell 3. 
 

Tabell: 3 
Svarsfrekvens. Fördelning efter anställningstitel. 
(Absoluta tal.) 

 
Svarat på enkäten Socialsekreterare Enhetschefer 

Ja 27 2 
Nej 11 1 

N= 38 3 

 

Av dessa 12 personer gav sex stycken automatiska svar gällande semester, tjänsteresa, 
barnledighet eller sjukdom undertiden enkäten var aktiv. Bortfallet var förväntat med tanke på 
arbetets karaktär, där tjänsteresor, semestrar eller sjukdomar bland de anställda är ett 
oundvikligt faktum. Undersökningen hade inget täckningsfel (Dahmström, 2011), utifrån att 
samtliga av urvalsgruppen fått information och möjlighet att delta i enkätundersökningen. 

 
2.5 Tillvägagångssätt 

 
Med anledning av att Stefan Nybom låg bakom uppsatsförslaget kontaktades han i början av 
februari. Han tilldelades information kring att studien skulle genomföras genom enkäter samt 
vilka frågor som vi genom enkäter önskade få svar på. Dessutom ville vi genom kontakten även 
höra om det fanns några speciella frågor eller funderingar som han önskade skulle framkomma 
i studien. Inga särskilda önskemål framkom, istället fick vi veta att det var oklart om studien 
skulle kunna genomföras, då många studenter visat intresse till att utföra sina studier på barn 
och unga socialsekreterare i Umeå kommun. 

 
 

Enhetscheferna för enheten barn och unga skulle därför under ett möte gå igenom alla studier 
som önskats göras och välja vilka de ansåg vara av intresse. Under tiden av ovisshet fortsatte 
vi tillsammans leta fakta kring tidigare forskning och sammanställa innehållet i vår studie. 
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Enkäten utformades tillsammans med vår handledare Marek Perlinski medan vi inväntade svar 
från enhetscheferna för att kunna skicka en elektronisk online-enkät. 

 
 
Lyckligtvis fick vi ett positivt besked. Vi mejlade ut ett skriftligt informationsbrev kring 
studien, se bilaga 2, till enhetscheferna med önskemål om att den vidarebefordrades till 
socialsekreterarna på enheten för deras kännedom om enkätundersökningen. Anledningen till 
att vi inte hade direktkontakt med respondenterna till en början beror på att vi saknade 
mejladresser till socialsekreterarna. Men genom enhetscheferna fick vi tillgång till 
socialsekreterarnas mejladresser och kunde på så vis själva förmedla vidare instruktioner direkt 
till dem fortsättningsvis. 

 
 
Enkäten mejlades ut online via en bifogad länk den 140313 och var tillgänglig att besvara under 
perioden 140313–140326. Påminnelser skickades ut vid tre tillfällen. 

 
2.6 Analysprocess 

 
Både kvantitativa och kvalitativa metoder har använts för att analysera materialet. Tabeller med 
univariata och bivariata frekvensfördelningar har konstruerats för att belysa situationen på 
arbetsplatsen. 

 
General Health Questionnaire (GHQ 12) används för att mäta själv uppskattad psykisk 
välbefinnande. Detta genom självskattning frågor, ursprungligen på 60 frågor (Goldberg et al., 
1997). GHQ-12 är en ner kortad version av originalet, detta instrument används frekvent av 
forskare för att studera detta (se exempelvis Marnell & Hansson, 2010 eller Carlson, 2007). 
GHQ-12 har visats ge god validitet och reliabilitet (Hankins, 2008). ). Flertal frågor i 
enkätundersökningen redovisar det summationsindex vilket innebär att indikatorer 
dikotomiseras och ges antingen värde 0 eller 1 för att därefter adderas till varandra. På så vis 
kan man få en bild av hur det psykiska välbefinnandet hos de anställda ser ut på arbetsplatsen. 

 
Sambands- och korrelationsanalyser har hjälpt bidra till att resultatet kan analyseras på ett mer 
säkerställt sätt. Vid denna analys användes Pearson korrelationskoefficient (produktmoment 
korrelationskoefficient) vilket är ett sätt att mäta styrkan i ett linjärt samband (samvariation) 
mellan två variabler på högre skalnivåer (främst intervall- och nominalskala). Detta mått skall 
innehålla två intervaller eller mer med värden mellan -1 och +1 där sambandet kan ses utifrån 
att vara nära värdet 1 vilket indikerar ett perfekt samband, vilket sällan sker. När värdet är över 
.6 anses det vara ett starkt samband, är värdet .8 representerar detta ett oerhört starkt samband. 
När korrelationen beskrivs i löpande text redovisas detta genom r= sambandets styrka 
(exempelvis r=-.865). Minus betyder ett negativt samband d.v.s. att när värden på den ena 
variabeln ökar så minskar värden på den andra variabel. Ett positivt samband betyder att ökning 
av den ena variabelns värden motsvaras av ökning av den andra variabelns värden och 
minskning motsvaras av minskning (Salkind, 2008). 

 
De kvalitativa frågeställningarna som exempelvis ”varför har du valt att arbeta på barn/unga- 
enheten?” och ”vilka lösningar behövs för att påverka din nuvarande arbetssituation positivt?” 
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har genererat meningsbärande enheter som därefter kodats genom en kvalitativ innehållsanalys. 
Eftersom utsagorna från respondenternas svar var korta har texten tolkats på en manifestnivå, 
det synliga och uppenbara innehållet, där koder genererats direkt från texten (Olsson & 
Sörensen, 2011). 

 
2.7 Metodologiska överväganden 

 
Analysmetoden GHQ-12 och mätinstrumentet Pearsons korrelation används och har använts, 
som tidigare nämnts i flertalet vetenskapliga sammanhang (se även exempelvis Hansson, 
Airaksinen, Forsell & Dalman, 2009). Frågeformulärets frågekonstruktioner är välbeprövade 
och borgar för hög reliabilitet. Reliabilitet syftar på hur tillförlitligt själva mätinstrument är. 
Detta innebär även att inhämtad och analyserad data är utan mätfel. Validitet innebär att 
undersökningen har undersökt det den syftar till att undersöka. Utifrån att vår forskning 
utfördes på beställning från UFFE har den lyckats hålla en hög grad av validitet. Den höga 
reliabiliteten styrker även att vår forskning har uppnått tillförlitlighet (Dahmström, 2011 & 
Kvale, 1997). 

 
Trots att validiteten kan anses vara hög är det viktigt att poängtera att GHQ-12 ger en subjektiv 
bild av måendet. Människor värderar nämligen ofta sitt mående bättre än vad det egentligen är, 
vilket gör att deras psykiska välmående med analysmetoden GHQ-12 har en benägenhet att 
överskattas (Hansson, Airaksinen, Forsell & Dalman, 2009). 

 
Kvale (1997) beskriver utifrån R. Stakes forskning och teori att generaliserbarheten inom 
fallstudier kan anta tre olika former. Naturalistiskt, statistiskt och analytiskt. Naturalistiskt 
innebär att forskaren spontant drar slutsatser om likheter mellan det studerade caset och andra 
liknande case. Den statistiska generaliserbarheten kräver att caset uppfyller statistiska krav på 
sannolikhetsurval, vilket sällan är fallet då man väljer case utifrån deras relevans för 
forskningsfrågan. Slutligen analytisk generaliserbarhet som bygger på systematiska studier av 
strukturella likheter och skillnader mellan det studerade caset och andra liknande caseskillnader 
(Stake, 1995). Denna studie är ett typiskt exempel på analytisk generaliserbarhet. Fallstudien 
är generaliserbar till andra enheter med liknande verksamhet i andra kommuner. Troligen 
överensstämmer inte organisationens uppbyggnad i Umeå kommun fullständigt med andra 
kommuner i Sverige, men de strukturella likheterna överväger. 

 
2.8 Forskningsetiska reflektioner 

 
Studiens deltagare fick, som tidigare nämnts, ta del av ett informationsbrev, se bilaga 1. 
Informationsbrevet skickades ut till enhetscheferna, då vi till en början saknade samtliga 
mejladresser,  och  de  fick  i  sin  tur  vidarebefordra  informationen  till  socialsekreterarna. 

 

 
I vårt första utskick av enkätstudien skrev vi en kort informativ text kring studien och att 
informationen ska ha kommit till deras kännedom av deras överordnade. På så vis ville vi 
uppmärksamma för deltagarna att vi redan skickat ut information som vi hoppas de tagit del 
utav. 
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I informationsbrevet framkommer det att deltagandet kommer ske anonymt och konfidentiellt 
genom att svaren inte kommer kunna härledas till någon specifik person. Samtidigt förklarade 
vi att de svar och resultat som enkäten skulle komma att ge ingick i en kandidatuppsats och 
dessutom var ett uppsatsförslag från UFFE genom Stefan Nybom, därmed skulle studien även 
komma att läggas upp på portalen DIVA och delges UFFE. Enkäten bifogades som länk för att 
ge deltagarna en möjlighet att frivilligt välja att ingå i studien eller inte. Genom att besvara 
enkäten har de därmed samtyckt till att deras svar får ingå i denna uppsats. 
Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet är fyra viktiga principer att 
beakta när man bedriver forskning (Vetenskapsrådet, 2002), vilket denna undersökning förhållit 
sig till. Detta innebär att forskarna informerar om samtliga delar av undersökning vilket kan 
påverka respondenternas vilja till att delta. Att samtliga skall ge sitt samtycke till att delta, utan 
påtryckning. Att respondenterna kan avbryta sitt deltagande när som helst utan några negativa 
konsekvenser. Inget beroendeförhållande mellan forskare och respondenter får vara aktuellt, 
deras personuppgifter skall även skyddas och förvaras utan att obehörig får tillgång till dessa. 
Slutligen innebär detta att personuppgifterna endast skall användas till det forskningen syftar 
till (Dahmström, 2011). 

 
2.9 Ansvarsfördelning 

 
Susanne Lundberg har ansvarat för kapitel 3, 4 och 7. 
Hanieh Razaghi Khamsi har ansvarat för Kapitel 1, 2, 5 och 6. 

 
I början av uppsatsskrivandet skrev vi var för sig, enskilt. Men vi insåg ganska snart att det 
blev enklare att hjälpas åt och diskutera om man ses och skriver ihop, även om vi fortsatte att 
skriva på olika delar. Inför alla kapitel i uppsatsen har vi gemensamt diskuterat och enats om 
upplägget. 

 
Svårigheten med att skriva tillsammans är att man har olika åsikter och det till viss mån blir 
mycket tid som går åt från själva uppsatsskrivandet till att diskutera och komma fram till 
saker gemensam så båda parter blir nöjda. En annan svårighet har varit att vi inte kände 
varandra från början, vilket också krävde att en relation först skulle skapas. Det är viktigt att 
skapa en bra relation så att man med respekt kan komma fram till lösningar när det uppstår 
olika åsikter. En tredje svårighet har varit att vi båda har småbarn, vilket innebär att vi inte 
alltid kunnat ses och skriva tillsammans även om vi önskade det. 

 
Fördelen med att vara två, har varit att man haft en partner som uppmuntrat uppsatsskrivandet 
när det känts tungt, man har tillsammans hjälpts åt och bidragit till denna uppsats. Trots att vi 
är två helt olika individer, med helt olika personliga karaktär, har våra motsatser inte hindrat 
oss utan snarare bidragit till att lära oss mer om hur det är att samarbeta med någon som inte 
tycker och tänker som en själv alla gånger. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 
I detta kapitel kommer utvald teori att beskrivas. Teorin kommer att användas till att analysera 
det statistiska resultatet från specifika enkätfrågor samt respondenternas utsagor. 

 
3.1 Krav-, kontroll- och stödmodellen 

 
Som tidigare nämnt arbetar socialsekreterare, både nationellt och internationellt, under 
påfrestade arbetsförhållanden. Ett sätt att analysera självrapporterade upplevelser av psykiskt 
välbefinnande är genom krav-, kontroll- och stödmodellen. 

 
Robert Karasek skapade krav- och kontrollmodellen år 1979. Modellen innehöll endast krav 
och kontroll faktorerna till en början men en utveckling av modellen genomfördes av Töres 
Theorell och Jeffery Johnson år 1986, där socialt stöd inkluderades som en faktor, vilket 
resulterade i krav-, kontroll och stödmodellen. Idag används modellen frekvent inom forskning 
kring psykiskt välbefinnande (Karasek & Theorell, 1990), se figur 1. 

 
”Den bärande idén i Krav-kontroll-stödmodellen är att effekterna av psykiska 
krav på de anställda har att göra med hur mycket kontroll, eller med ett bättre 
ord beslutsutrymme, eller handlingsutrymme, de har. Man brukar tala om fyra 
modellsituationer som utgör olika kombinationer av mycket, respektive litet 
beslutsutrymme (kontroll) och höga respektive låga krav. Effekterna av psykiska 
krav har att göra både med hur mycket beslutsutrymme och hur mycket stöd som 
organisationen ger de anställda. Den värsta situationen för hälsan skulle då bli 
den ”iso-spända” situationen, dvs. ett spänt arbete med avsaknad av stöd.” 

 

Figur 1 
 

(Stressforskningsinstitutet, 2013, ss. 2-3) 
 

 
Källa: Theorell, T. (2012). Psykosocial miljö och stress. 
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Passiva arbeten Högstressarbeten 
Lågstressarbeten Aktiva arbeten 

 

Modellen syftar till att analysera sambandet mellan yttre psykiska krav och ens individuella 
beslutsutrymme (kontroll) samt vilket stöd individerna har i sin omgivning. Stöd innebär 
praktiskt och känslomässigt stöd, detta har påvisats reducera möjligheten till sjukdomar 
(Karasek & Theorell, 1990). 

 
Idealet enligt modellen är när låga krav i samband med hög kontroll och tillräckligt stöd finns 
på arbetsplatsen. För att minska chansen för psykiska påfrestningar i arbeten där höga krav 
existerar krävs det även att de anställda upplever hög kontroll, detta utifrån att mindre kontroll 
resulterar i negativa och skadliga effekter för de anställdas hälsa (Theorell, 2012). 

 
Att arbeta under höga krav och låg kontroll under en längre tid, gör att man hindras från att 
kunna agera i olika situationer. Detta bidrar till att den psykiska påfrestningen hos individen 
hamnar på en skadlig nivå, där den långvariga psykiska påfrestningen i sin tur leder till 
stressrelaterade sjukdomar enligt Karasek och Theorell (1990). 

 
Kraven i arbetet anses vara både fysiska och psykiska, exempelvis de fysiska förhållanden och 
arbetsbelastningen i arbetet. Problem uppstår när anställda har missgynnande förutsättningar 
utifrån tid, kompetens och resurser. Brister i arbetsförhållandet resulterar i att de anställda inte 
kan utföra arbetet de är anställda för. För höga krav innebär alltid en negativ påverkan för de 
anställda vilket ofta innefattar för hög arbetsmängd (Karasek & Theorell, 1990). 

 
De anställdas inflytande i arbetet avser kontrolldelen av modellen. Exempel på detta är 
handlingsutrymme utifrån olika aspekter som planering av ens arbetsuppgifter, semester, tid 
och raster. Inom kontroll ingår även deras möjlighet till att påverka eller förändra verksamheten 
eller organisationen (Karasek & Theorell, 1990). 

 
En förenklad version av interaktionen mellan krav och kontroll kan illustreras enligt bilden 
nedanför, se figur 2. 

 
Figur 2 - Illustration över interaktionen mellan krav och kontroll. 

 
Arbetskrav 

Låga Höga 
Egen 

Kontroll 
Låg 
Hög 

 
 

När interaktionen mellan krav och kontroll skall redovisas kan denna modell användas för att 
analysera respondenternas svar. I figur 2 innefattar modellen fyra olika arbetsförhållanden. 
Aktiva arbeten innefattas av båda hög grad av kontroll och krav. Under dessa förhållanden har 
de anställda hög grad av prestation och sällan negativa påfrestningar i arbetet. Lågstressarbeten 
innefattar hög kontroll och låg nivå av krav, vilket innebär en lägre risk att drabbas av 
sjukdomar. Detta arbetsförhållande anses även vara när man optimalt kan utsättas och klara av 
utmaningar. Passiva arbeten, löper störst risk för försämringar i det psykiska välbefinnandet, 
innefattar låga krav och kontroll. I högstressarbeten har de anställda höga krav och låg kontroll 
vilket ofta leder till hög risk att drabbas av stressrelaterade sjukdomar (Karasek & Theorell 
1990). 
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4. Tidigare forskning 
 
Under denna rubrik kommer de vetenskapliga artiklar och empiriska studier som använts att 
presenteras. Sedan beskrivs de olika författarna ytterligare samt andra intressanta litteraturer 
utifrån faktorerna personalomsättning, krav-, kontroll & stödmodellen samt psykiskt 
välbefinnande. Vi har valt att fokusera på nationell och internationell forskning och faktorerna 
ovan utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 
 
Socialsekreterare på enheten barn, unga och familj, vars arbete innefattar myndighetsutövning, 
arbetar under en komplexitet mellan att följa lagstiftningar, utföra administrativa uppgifter samt 
individuellt bedöma klientens situation (Wilson, 2004). Därför är det vanligt att social- 
sekreterare inom socialtjänstens verksamhet även benämns som offentliganställda 
gräsrotsbyråkrater, vilket symboliseras av att man som anställd har en beslutsbefogenhet 
samtidigt som man vill hjälpa klienter i arbetet (Lipsky, 1980). 

 
Socialt arbete har visats vara ett krävande yrke vilket ofta innefattar ett stressfyllt arbete (Nissly 
et al., 2005 & Tham, 2007), samtidigt är socialsekreteraryrket, i stor utsträckning, ett 
kvinnodominerat yrke (Mor Barak et al., 2006; Nissly et al., 2005 & Tham, 2007). Tidigare 
studier har visat att socialsekreterare, vars arbeten innefattar barnaskyddsärenden, arbetar i en 
bristande arbetsmiljö. Både nationella och internationella studier har undersökt problematiken 
som råder på arbetsplatsen och vilka konsekvenser detta bidrar till för de anställda och 
klientarbetet (Mor Barak et al., 2006; Nissly et al., 2005; Olsson, 2003; Tham, 2007, 2009; 
Williams et al., 2011 & Wilson, 2004). 

 
Tidigare studier har rapporterat att hög arbetsbelastning är vanligt förekommande på enheten 
BUF (Mor Barak et al., 2006; Olsson, 2003; Tham, 2007; Williams et al., 2011 & Wilson, 
2004). Den höga arbetsbelastningen kännetecknas av att socialsekreterare anser att de har för 
många och tunga ärenden som blir orimliga att genomföra med tanke på tidsbrist och 
upplevelsen av bristande stöd (Wilson, 2004). Mor Barak et al. (2006) anser att 
arbetsbelastningen får allvarliga konsekvenser, främst för klienterna. Detta då socialsekreterare 
ofta har för lite fysisk tid för klienterna, vilket påverkar deras möjlighet till att hjälpa dem. En 
bidragande orsak till den höga arbetsbelastningen kan vara omorganiseringar enligt Olsson 
(2003). 

 
 
Omorganiseringar sker ständig inom den offentliga sektorn (Olsson, 2003 & Sverke & 
Hellgren, 2013), vilket innefattar socialtjänstens IFO verksamheter och därmed även enheten 
BUF. Massiva omorganiseringen kan medföra att arbetsgrupper splittras, arbetsuppgifter utökas 
och inriktningar förändras. Dessa organisations- förändringar sker på beslut av högsta 
ledningen och politiker, med viljan att uppnå positiva förändringar. Dock upplevs detta ofta 
som negativt av de anställda. De anställda kan uppleva ett hot om en oviss framtid inom arbetet 
speciellt när de saknar makten till inflytande över detta. Även mindre organisationsförändringar 
i form av nyrekrytering och chefsbyten påverkar de anställda negativt (Sverke & Hellgren, 
2013). Olssons (2003) och Wilsons (2004) studier visar att omorganiseringar försvårar 
processen att skapa kontinuitet och stabilitet för de anställda. Klagomål gällande den höga 
arbetsbelastningen, blir dessutom ofta misstolkat av ledningen som ett missnöje av själva 
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omorganiseringen. Därför anses omorganiseringarna även hos vissa socialsekreterare som ett 
misslyckande eftersom de inte bidrar till en förbättrad arbetsmiljö (Wilson, 2004). 

 

 
Arbetsmiljön påverkas även negativt av den höga personalomsättningen som råder inom 
enheten BUF, både i Sverige men även andra delar av världen (Mor Barak et al., 2006; Nissly 
et al., 2005; Olsson, 2003; Tham, 2007; Williams et al., 2011 & Wilson, 2004). En hög 
personalomsättning resulterar i att enhetschefer ständigt måste rekrytera ny personal, vilket 
inverkar på kontinuitet och stabilitet inom enheten. Ständiga nyrekryteringar påverkar den 
redan höga arbetsbelastningen ytterligare eftersom den sällan sker omgående och ärendena 
fördelas därför istället på de redan tungt belastade socialsekreterarna (Olsson, 2003 & Wilson, 
2004). Personalomsättningen på BUF har resulterar i att majoriteten av arbetsgruppen inte har 
mer än två års yrkeserfarenhet inom socialt arbete (Tham, 2007). En senare nationell studie 
visar att var tredje handläggare är nyanställd och att sju av tio arbetsledare har varit anställda 
kortare tid än tre år. Drygt hälften av de anställda handläggarna hade mer än fem års erfarenhet 
av att arbeta som handläggare inom verksamhetsområdet (SKL, 2013). Arbetsförhållandet och 
arbetsmiljön kan även analyseras genom krav-, kontroll- och stödmodellen. 

 

 
Karasek och Theorell (1990) konstaterar att brister i arbetsförhållandet resulterar i att de 
anställda inte kan verkställa jobbet de är anställda för. Forskare har använt krav-, kontroll och 
stödmodellen för att belysa dess problematik i arbetet samt konsekvenserna för de anställda 
(Tham, 2007: Olsson, 2003 & Wilson, 2004). Modellen beskrivs genom upplevt krav, kontroll 
och stöd i arbetet. Kravaspekten undersöks genom upplevelsen av arbetsbelastning, stress och 
jäktighet. Kontrollaspekten analyseras genom att undersöka socialsekreterarnas inflytande i 
verksamheten och slutligen undersöks stödet genom den upplevda stöttningen man får från 
omgivningen, både i arbetet och privatlivet (Theorell 2012). 

 
 
Nationella studier rapporterar att socialsekreterarna inom BUF i Sverige arbetar under hög 
personalomsättning och hög arbetsbelastning (Tham, 2007, 2009: Olsson, 2003 & Wilson, 
2004), detta bekräftas även i studier från USA och Turkiet (Mor Barak et al., 2006: Nissly et 
al., 2005 & Williams et al., 2011). Vissa socialsekreterares beskriver arbetet på BUF som ”Ett 
jätte tungt arbete”, ”att man hela tiden kände sig otillräcklig, man jobbade med människor och 
skrapade på ytan, men hann aldrig och jobba på ett djupare plan att stötta och hjälpa utan det 
var som ett löpande band princip, så upplevde jag det…” (Wilson, 2004, ss.35-37). Några 
socialsekreterare beskriver även en oro över mängden förväntningar (som ställs) och 
arbetsbelastningen (Mor Barak et al., 2006). 

 

 
En annan aspekt som redogörs av Olsson (2003) och Wilson (2004) är kravet som ökat, vad 
gäller dokumentationer, vilket bidrar till att den administrativa delen i arbetet blivit högre. Det 
ökade kravet innebär att socialsekreterarna inte känner att de räcker till (Wilson, 2004) och 
många upplever att skrivbordsjobbet värderas högre än andra delar av arbetet (Olsson, 2003). 
Konsekvensen blir att klientarbetet inte kan prioriteras (Olsson, 2003 & Wilson, 2004), 
eftersom kvaliteten i arbetet inte bedöms lika högt värderat som kvantiteten enligt Olssons 
(2003) studie. 
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Stressen och arbetsbelastningen beskrivs i termer som ”orimlig arbetsbelastning”, ”oerhört tung 
arbetsbelastning”, ”en överbelastning” och en stress som gör att man inte hinner stanna upp och 
reflektera och få stöd enligt Wilson (2004). Socialsekreterarnas fysiska och psykiska välmående 
inom BUF utgör ett stort problem (Tham, 2009). Att arbeta under sådana förhållanden under en 
längre period är en negativ spiral där de anställda utsätt för psykiska påfrestningar vilket 
slutligen kan leda till stressrelaterade sjukdomar (Theorell, 2012). 

 
Socialsekreterare på enheten BUF anses dessutom ha det mest påfrestande arbetet i jämförelse 
med andra enheter inom socialtjänsten (Tham, 2009). I en studie mellan åren 1999 – 2003 ansåg 
88 procent av socialsekreterarna att deras yrke var psykiskt påfrestande (NWEASS, 2003). En 
liknande studie mellan åren 2002-2005 visade på att kvinnliga socialsekreterare upplevdes ha 
psykiska besvär, främst stressrelaterade problem (34 %) och sömnbesvär (28 %). Samtidigt var 
långtidssjukskrivningar vanligast bland yrkesgruppen  med  resultat  som  visade  på  att 
10 procent av de berörda varit sjukskrivna under en längre tid (NWEASS, 2005). 

 

 
En ökning av sjukskrivningar har skett för alla typer av sjukdomar utifrån påfrestningar inom 
arbetet. En kraftig ökning för psykiska sjukdomar har visats, exempelvis emotionell utmattning 
tidigare benämnt utbrändhet (Angelöw, 2002 & Williams, 2011). 

 

 
Utbränning är ett syndrom med emotionell utmattning, depersonalisation och 
nedsatt personlig prestation som kan förekomma hos individer som arbetar med 
människor på något sätt. Det är en reaktion på den kroniska emotionella 
påfrestningen i att ha mycket att göra med andra människor, särskilt om de har 
bekymmer och problem. Man kan säga att det är ett slags arbetsstress. Det har 
delvis samma skadeverkningar som andra stressreaktioner, men det unika med 
utbränning är att stressens upphov ligger i den sociala interaktionen mellan 
hjälparen och den hjälpta. (Angelöw 2002 ss.26-27). 

 

 
Andra påfrestningar presenterade i tidigare studier är sömnsvårighet och upplevelsen av att 
arbetet påverkar deras privatliv (Tham, 2007 & Wilson, 2004). Hensing (2013) menar att en 
långvarig trötthet kännetecknas av att man har svårt att somna in, vakna på morgonen och att 
man känner ett konstant behov av sömn. En regelbunden god sömn är viktig för den psykiska 
och fysiska återhämtningen, annars finns det risk för stressrelaterade besvär. Stressrelaterade 
besvär kan utöver sömnproblem kopplas till stressade och jäktande arbetssituationer enligt 
Hensing (2013). 

 
Arbetet på BUF innefattar en hög stressnivå vilket bidrar till att de anställdas psykologiska 
välbefinnande påverkas negativt (Mor Barak et al., 2006; Olsson, 2003; Tham, 2007; Williams 
et al., 2011 & Wilson, 2004). Wilson (2004) synliggör att många socialsekreterare tar med 
arbetet hem på grund av bristande tid för reflektion på arbetsplatsen, vilket påverkar 
socialsekreterarnas privatliv. 

 
Konflikter mellan arbete och privatliv kombinerat med upplevd stress har visats ha ett starkt 
samband med viljan att avsluta sin anställning (Nissly et al., 2005). Resultatet i studierna visar 
på hög arbetsbelastning och personalomsättning inom enheten BUF samt att dessa faktorer 
påverkar deras vilja att avsluta sin anställning (Mor Barak et al., 2006; Olsson, 2003; Tham, 
2007; Williams et al., 2011 & Wilson, 2004). Viljan att sluta har även visats öka på arbetsplatser 
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där stödet brister till de anställda samt att bidragande faktorer är bristande uppskattning och 
försämrat psykologiskt välbefinnande (Tham, 2007, 2009: Olsson, 2003 & Wilson 2004). 

 
I en nationell studie beskrev socialsekreterarna att de finner det svårt att klara av att utföra ett 
bra arbete, att hinna med samt att stötta varandra. Socialsekreterarna ansåg dock att arbetet var 
intressant och att arbetsuppgifterna gav dem en chans till utveckling. Däremot ansågs 
arbetsförhållandet, så som personalbrist, närhet till chefer samt en trygg och stabil organisation, 
vara orsaken till att vilja avsluta sin anställning (SKL, 2013). Tham (2007) visar på att 54 
procent av tillfrågade respondenter på barn, unga och familj planerade att avsluta sin 
anställning. Mor Barak et al., (2006) hävdar att bra stöd och handledning är avgörande i 
socialsekreters beslut om att vilja stanna kvar på enheten barn, unga och familj, samtidigt som 
bristande engagemang till organisationen (inte enheten BUF) är den största bidragande faktorn 
till att vilja säga upp sig. 

 

 
Att arbeta på barn och unga har tydligt presenterats genom tidigare forskning som oerhört 
krävande och påverkas på de anställda är stor. Utifrån detta samt en hög personalomsättning 
har medfört att yrket anses blivit ett genomgångsyrke, där anställda inte stannar kvar utan endast 
passerar. Problematiken inom organisationen på grund av ovanstående faktorer har studerats 
för att finna förbättringsmöjligheter inom enheten (Olsson, 2003 & Wilson, 2004). 

 
För att undvika att detta förblir ett genomgångsyrke menar forskare att socialtjänsten i Sverige 
behöver nya och förbättrade mål för arbetsmiljön, i synnerhet för socialsekreterarna inom 
enheten BUF. Utifrån utarbetade reformer för förbättringar inom arbetsgruppen, chefer samt 
organisationen i sin helhet kan detta hjälpa socialsekreterarna att känna sig värdefulla och 
uppskattade i sitt arbete. Specialutbildningar inom arbetsgruppen kan även utföra förbättringar 
i arbetet med barn och unga (Tham, 2007). 

 
 
Karasek och Theorell (1990) menar att anställda med för höga krav, både fysiska och psykiska, 
alltid påverkas negativt då risken för psykiska påfrestningar ökar under sådana förhållanden. 
För att motverka sådana påfrestningar, krävs det att arbetet också innefattar en hög nivå av 
kontroll hos de anställda och stöttning i arbetet och privatlivet (Olsson, 2003; Tham 2007, 2009; 
Theorell, 2012 & Wilsson, 2004). 

 

 
I Tham (2007) ansågs socialsekreterarna på barn och unga ha mer kontroll över deras beslut i 
arbetet än de andra yrkesgrupperna. Detta är positivt dock bör en balans mellan kontroll, krav 
och stöd finnas för att undvika ohälsosamma förhållanden i arbetet. Stödet i arbetet enligt 
modellen skall vara värderande stöd, informativt stöd samt instrumentellt stöd. Vilket innebär 
att personalen skall få möjlighet att jämföra sig själva med andra kollegor samt att det bör finnas 
likheter mellan dem i jämförelsen, exempelvis genom arbetsbelastning och lön. Det är också av 
vikt att samtliga på arbetsplatsen informeras på lika villkor för att ges rätt verktyg till arbetet, 
att det finns rutiner som alla följer och slutligen hjälp i arbetet, exempelvis genom avlastning 
vid hög arbetsbelastning (Olsson, 2003). 

 
 
Problematiken har även beskrivits som att socialsekreterarna låtit sig förödmjukas istället för 
att ta upp kampen för en bättre arbetssituation. De känner en maktlöshet i att kunna påverka 
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och förändra deras arbetssituation. I en kvalitativ studie har socialsekreterarna uttryckt att deras 
åsikter och krav om arbetsmiljön inte uppfattats som seriösa. Vissa beskriver även en rädsla för 
att uttala sig om den svåra arbetssituationen, ”så gör man inte”. När de anställda känner sig 
respekterade och uppskattade i sitt arbete är det möjligt för dem att utföra sitt arbete och dess 
komplexitet vilket i slutändan gynnar klienterna (Wilson, 2003). 
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5. Resultat 
 

Under denna rubrik kommer resultatet från enkätundersökningen blandat med resultatet av den 
kvalitativa innehållsanalysen från respondenternas utsagor att redovisas. 

 
En kort summering av urvalspopulationen visar på att ungefär hälften (48 %), av de 29 
respondenter som svarat på enkäten, har mindre än 3 år erfarenhet av att arbeta med nuvarande 
arbetsuppgifter. Dessutom har 18 respondenter mindre än 6 års yrkeserfarenhet inom individ- 
och familjeomsorgen. 

 
Studiens teoretiska utgångspunkt, krav-, kontroll- och stödmodellen, gör att resultatet av 
respondenternas upplevelser av krav och kontroll på arbetsplatsen redovisas härnäst. Som 
tidigare nämnts, har validerade frågor i enkätstudien använts för att kunna mäta de olika 
kategorierna, se bilaga 1. Frågor som ”Är ditt arbete jäktigt?” eller ”Är ditt arbete psykiskt 
ansträngande?” ställdes för att mäta respondenternas upplevda kravnivå. Jämförelsevis ställdes 
frågor som ”Vilken grad av inflytande har du på planeringen av ditt arbete” för att mäta den 
upplevda kontrollnivån i förhållande till deras arbetsuppgifter. 

 
På en skalfråga mellan 1-6, där 1 motsvarade inte alls och 6 motsvarade mycket, kan man utläsa 
att 69,7 procent svarat en 4 eller uppåt på upplevelsen av att arbetet är stressigt, jäktigt, eller 
psykiskt pressande, se tabell 4. Detta indikerar att mer än hälften av respondenterna upplever 
höga krav. 

 
Tabell 4: Olika aspekter av krav på arbetsplatsen. 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 

 
 Procent 

Är stressad, jäktad  
eller psykiskt pressad 
1 inte alls 

 
6,9 

2 10,3 
3 10,3 
4 13,8 
5 20,7 
6 mycket 35,7 
Arbetet är jäktigt  
Ja 89,7 
Nej 10,3 
Arbetet är enformigt  
Ja - 
Nej 100,0 
Arbetet är psykiskt  
ansträngande  
Ja 96,6 
Nej 3,4 

N= 29 

 

Vid en uppdelning av frågan kan man se att hela 89,7 procent finner arbetet jäktigt. Endast tre 
respondenter (10,3 %) har svarat att de inte anser att arbetet är jäktigt och utav dem arbetar två 
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deltid på 50 procent och har samtidigt mer än 25 år yrkeserfarenhet från myndighetsutövning 
inom IFO. Resultatet på frågan om man anser att arbetet är psykiskt ansträngande visar att 
samtliga respondenter utom en tycker det. Förutom ovanstående aspekter har samtliga personer 
svarat att de inte finner arbetet vara enformigt. 

 
En annan aspekt som ingick i våra mätningar var respondenternas upplevelser av kontroll över 
deras arbete, se tabell 5. Ungefär hälften av respondenterna har till större delen svarat att de 
upplever sig ha ett visst inflytande över de olika aspekterna inom arbetet. När det gäller 
planeringen av arbetet så har 48,3 procent uppgett att de har ett stort inflytande till och med. 
Resultatet av respondenternas upplevda kontroll vad gäller förläggningen av semester och 
förläggningen av arbetet till arbetsplatsen/bostaden/annan plats, visar på att de upplever en 
något lägre inflytande vad gäller dem aspekterna. 

 
 

Tabell 5: Olika aspekter av kontroll över sitt arbete. 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 

 
 Procent 

Planering av arbetet  
Inget inflytande alls 10,3 
Visst inflytande 41,4 
Stort inflytande 48,3 
Vet ej - 
Arbetstempo  
Inget inflytande alls 21,4 
Visst inflytande 50,0 
Stort inflytande 28,6 
Vet ej - 
Förläggning av arbetstid 
Inget inflytande alls 

 
3,4 

Visst inflytande 58,6 
Stort inflytande 37,9 
Vet ej - 
Förläggning av raster  
Inget inflytande alls 3,4 
Visst inflytande 51,7 
Stort inflytande 44,8 
Vet ej 3,4 
Förläggning av semester  
Inget inflytande alls 6,9 
Visst inflytande 69,0 
Stort inflytande 20,7 
Vet ej 3,4 
Förläggning av arbetet till  
arbetsplatsen, bostaden  
eller annan plats 
Inget inflytande alls 

 
44,8 

Visst inflytande 34,5 
Stort inflytande 13,8 
Vet ej 6,9 

N= 29 
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Mätningarna på upplevelser av krav och kontroll visar alltså på att respondenterna upplever 
höga krav i arbetet men samtidigt också på att de själva har hög kontroll i planeringen av arbetet. 

 
En annan aspekt, som till grund för vad den tidigare forskningen har visat, var att ta reda på hur 
väl socialsekreterarnas och enhetschefernas kunskaper överensstämmer med arbetsuppgifterna 
på BUF. En viktig beståndsdel när man arbetar med myndighetsutövning är att rätt kunskap och 
kompetens föreligger, i förhållande till de arbetsuppgifter man handhar. Förvånandesvärt nog 
visar resultatet att socialsekreterarna anser att de har bristande kunskaper i förhållande till de 
arbetsuppgifter som de hanterar, se tabell 6. Sammantaget anser hela 65,5 procent av personalen 
på BUF att ytterligare eller en hel del ytterligare kunskaper behövs i förhållande till 
arbetsuppgifterna de är ansvariga för. 

 
Tabell 6: Olika upplevelser på hur ens kunskaper överensstämmer med arbetsuppgifterna. 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 

 
Procent 

 

Mycket överkvalificerad - 
 

Överkvalificerad i vissa 13,8 
avseenden 

 
Lagom kvalificerad 20,7 

 
Behöver ytterligare vissa 48,3 
kunskaper 

 
Behöver en hel del ytterligare 17,2 
kunskaper 

 

N= 29 
 

 
 
Om man mäter korrelationen mellan variablerna jäktigt och psykiskt ansträngande mot 
respondenternas kunskaper, med Pearsons koefficient kan man se att det inte finns något 
samband med huruvida ens kunskaper på arbetsplatsen samverkar med upplevelsen av att 
arbetet är psykiskt ansträngande. Däremot får man ett negativt samband, även om det är svagt, 
mellan jäktigt och bristande kunskaper, r = -.380, med en signifikans på 0,042. 

 
I enkätstudien ingick inga specifika kvantitativa frågor gällande vilket stöd som respondenterna 
får på arbetsplatsen. Men genom en innehållsanalys av de kvalitativa frågorna kan man se att 
många trivs med arbetet och kollegernas stöd. Några har även skrivit ”en ny fantastisk chef” 
eller ”en ny bra chef” vilket visar på att en del av arbetsgruppen är nöjda med sin nya chef. 
Detta resultat innebär inte att stödet kan anses vara hög eller låg på arbetsplatsen, utan enbart 
inom parantes nämnas att någon form av positivitet är närvarande på arbetsplatsen. 

 
Vidare visar resultatet att respondenterna blir negativt påverkade av arbetssituationen. Genom 
beskrivningar av vad de anser vara problematiskt på arbetsplatsen, har flertalet poängterat 
arbetsbelastningen, omorganiseringen samt administrationen som de främsta problemen. 
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Meningsbärande enheter har tagits ut och genererat koder som ”för tunga och för många 
ärenden”, ”arbetar som ensam handläggare trots en medhandläggare”, ”hög arbetsbelastning”, 
”fler ärenden när någon slutar”, vilket visar på att en hög arbetsbelastning tycks råda. 

 
En annan återkommande  syn  på  problemen  som  råder  är  omorganiseringen  som  skedde 
år 2012. Respondenterna uttrycker att omorganiseringen bidragit till att man ”har otillräckliga 
kunskaper för att arbeta med barn mellan 0-20 år”, ”har bristande kunskaper och erfarenheter 
av att arbeta 0-20 år” samt ”åldersspannet försvårar arbetet”. Vissa uttrycker också att ett 
”bristande intresse” finns ”för att arbeta med både barn och ungdomar”. Även en frustration 
över omorganiseringen uttrycks där man upplever det som ”ett försök till att trolla bort den 
höga arbetsbelastningen”. 

 
Koder som ”administrationen tar dyrbar tid från klienterna”, ”administrationen är tidskrävande” 
och ”upprepande administrativa arbeten” är några av de koder som uttrycker vad 
respondenterna beskrivit vara problematiskt på arbetsplatsen när det gäller administrationen. 

 
Man kan utläsa att konsekvenserna enligt respondenterna blir att man ”inte kan göra ett bra 
jobb”, ”har svårt att hinna med det man ska göra“, ”känner att ledningen inte lyssnar”, ”känner 
att ledningen inte tar ansvar för bristerna eller hur socialsekreterarna mår” 

 
En annan aspekt som tycks prägla respondenterna, är dåligt samvete. På frågan ”Kan ditt arbete 
orsaka dåligt samvete”, svarade hela 69 procent ”ja”, 17,2 procent ”ibland” och 13,8 procent 
”nej”. Den bakomliggande orsaken till det dåliga samvetet fick respondenterna själva beskriva 
genom en följdfråga. Innehållsanalysen på frågan visar att ”man inte, inom rimlig tid, hinner 
med det administrativa arbetet vid utredningar, utredningsplaner, genomförandeplaner och 
vårdplaner”. ”Tidsbristen” medför att man ”inte har tid för sina kollegor, sitt 
medhandläggarskap och klientarbetet”, som är det viktigaste av allt. Det dåliga samvetet 
uppvisar sig främst vara relaterat till ”prioriteringar och löften man inte lyckas hålla” i det 
dagliga arbetet. En önskan om att kunna hålla en ”god kvalité, oberoende av ärendets 
komplexitet”, är något som vissa respondenter inte anser att de kan uppnå idag. 

 
Ombokningar av exempelvis uppföljningar, telefonsamtal eller möten görs i ärenden mot 
socialsekreterarnas vilja utifrån att detta blir bortprioriterat i arbetet då annat kan ses som mer 
akut och tidskrävande. Respondenterna upplever att tidsbristen medför en känsla av 
otillräcklighet som alltså främst drabbar klienterna och klientarbetet. 

 
Respondenterna, hela 89,6 procent, uppger att de tar med arbetet hem ofta eller ibland, se 
tabell 7. Endast 10,3 procent svarade nej aldrig. Resultatet indikerar att respondenterna i stor 
utsträckning inte kan lämna arbetet när de går hem. 

 
Tabell 7: Arbetets påverkan på privatlivet 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 

 

Procent 
 

Tar med sig arbetet hem 
Ja ofta 24,1 
Ja ibland 65,5 
Nej aldrig 10,3 
Vet ej - 

 

N= 29 
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Nedanstående tabell beskriver respondenternas psykiska välbefinnande med utgångspunkt i 
instrumentet GHQ-12, vilket innefattar frågorna 40-51 i enkätundersökningen, se bilaga 1. Det 
allmänna accepterade gränsvärdet för ett sunt psykiskt välmående i GHQ-12 ligger på 2. 
Resultatet visar på att ungefär 67 procent av respondenterna har ett sunt psykiskt välbefinnande 
samtidigt som ungefär 11 procent (score 4-6) av respondenterna visar på något sämre psykiskt 
välbefinnande. Dessvärre befinner sig ungefär 22 procent av respondenterna mellan värdena 
7 och 12 vilket visar att de har ett dåligt psykiskt välbefinnande. 

 
Tabell 8: Psykiskt välbefinnande 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 

 
Psykiskt välbefinnande 
GHQ-scores 

Valid 
procent 

Kumulativ 
procent 

0 44,4 44,4 
1 11,1 55,6 
2 11,1 66,7 
3 nedsatt välbefinnande - - 
4 3,7 70,4 
5 3,7 74,1 
6 3,7 77,8 
7 11,1 88,9 
8 - - 
9 - - 
10 - - 
12 11,1 100,0 

N= 29  

 

Enkätundersökningen visar att respondenternas psykiska välbefinnande påverkas, till hög grad, 
av om de upplever sig stressade, jäktade eller psykiskt påfrestade av arbetet. En korrelation på 
r = .492 samt en signifikansnivå på 0,009 visar på ett starkt samband mellan dessa två faktorer. 

 
Vidare i undersökningen ville vi ha svar på hur tröttheten ser ut på arbetsplatsen, se tabell 9 på 
nästa sida. När man talar om trötthet används en rad frågor för att kunna analysera olika 
trötthetssymptom hos respondenterna. I enkätundersökningen användes sex stycken ja/nej 
frågor för att mäta detta. Resultatet är att man har känt sig trött under de senaste veckorna (86,2 
%), har haft svårt att komma igång på morgnarna (64,3 %), har känt sig påfallande trött om 
dagarna (55,2 %), har känt sig påfallande trött om kvällarna (79,3 %), har haft besvär med 
sömnen (62,1 %) samt har haft återkommande huvudvärk eller migrän (28,6 %). Resultatet 
visar vidare på att mer än tre fjärdedelar av respondenterna har svarat ja på minst tre 
trötthetssymptom och hela 25,9 procent har svarat ja på samtliga frågor. Det kan tolkas som att 
flera socialsekreterare är rejält trötta. 
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Tabell 9: Trötthet 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 

 
 Valid 

procent 
Kumulativ 
procent 

0 14,8 14,8 
1 3,7 18,5 
2 3,7 22,2 
3 18,5 40,7 
4 18,5 59,3 
5 14,8 74,1 
6 25,9 100,0 

N= 27-29  

 

En särskild analys av huruvida tröttheten hade något samband med anställningsformen heltid 
eller deltid, visade på att deltidarna hade svårare att komma igång på morgonen. I övrigt visade 
resultatet inga andra signifikanta samband och presenteras därför inte något ytterligare. 

 
Nedanstående tabell 10, redovisar resultatet på respondenternas olika hälsobesvär. Totalt har 
60,7 procent värk i skuldror, nacke och axlar, 48,2 procent smärtar i rygg, höft eller ischias, 
39,3 procent värk i lemmarna och slutligen 44,4 procent ängslan, oro och ångest. 

 
Tabell 10: Olika hälsobesvär. 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 

 
 Procent 

Värk i skuldror, nacke, axlar 
Ja svår 

 
25,0 

Ja lätta 35,7 
Ryggsmärtor, ryggvärk, höft- 
smärtor, ischias 
Ja svår 

 
 

17,2 
Ja lätta 31,0 
Värk, smärtor i händer, arm- 
bågar, ben, knän 
Ja svår 

 
 

10,7 
Ja lätta 28,6 
Ängslan. Oro, ångest 
Ja svår 

 
11,1 

Ja lätta 33,3 

N= 27-29 

 

Höga siffror visar alltså på att fler än hälften har värk i överkroppen och hälften har rygg eller 
höft smärtor. 
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Den sista, men ändå den viktigaste, frågan som undersöktes var hur respondenterna såg på viljan 
att avsluta sin anställning, se nedanstående tabell 11. 

 
Tabell 11: Avsluta sin anställning 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 

 

Procent 
 

Har funderat på att avsluta sin anställning 
Ja flera gånger 48,3 
Ja någon enstaka gång 37,9 
Nej aldrig 13,8 

 

N= 29 
 
 
Av samtliga deltagarsvar har hela 86 procent svarat att de någon gång eller flera gånger i sin 
yrkesroll  funderat  på  att  avsluta  sin  anställning  från  sin  nuvarande  arbetsplats. 
Endast 4 deltagare (13,8 %) har svarat nej på frågan. 

 
Vi intresserade oss för att ta reda på om det fanns något samband med antal år på arbetsplatsen 
och viljan att sluta. Genom att undersöka sambandet mellan antal år på arbetsplatsen och viljan 
att sluta kan man se att de som arbetat ett år eller kortare tid än det, är mindre benägna att vilja 
avsluta sina tjänster. De fyra deltagarna som svarade att de aldrig funderat på att avsluta sin 
nuvarande anställning, har samtliga arbetat mindre än ett år på arbetsplatsen. 

 
En annan intressant aspekt som belystes genom en sambandsanalys mellan socialsekreterarnas 
psykiska välmående och viljan att  sluta utifrån arbetsproblematik,  gav  en korrelation  på 
r = -.406 med en signifikansnivå på 0,035. Resultatet visar på ett negativt starkt samband mellan 
ens psykiska välmående och viljan att sluta. Ju sämre man mår psykiskt desto mer ökar viljan 
att avsluta sin anställning när man stöter på problem i sitt yrke. 

 
Respondenterna gavs även utrymme att beskriva, med egna ord, anledningen till det valda yrket. 
Analysen av utsagorna visar på att ”yrket är intressant”, ”givande” samt att man ”velat arbeta 
med barn, ungdomar och deras familjer”. Dock beskriver några att de ”inte valt yrket” utan på 
grund av ekonomiska skäl blivit ”tvungen att tacka ja till anställningen” andra menar på att ”det 
var den tjänsten som erbjöds som nyexaminerad” socionom. 

 
Respondenterna fick också möjligheten att skildra det som är oproblematiskt och fungerar bra 
på arbetsplatsen. ”Bra chef som stöttar”, ”nuvarande chef”, ”stöttande kolleger”, ”kollegerna” 
samt ”vissa klienter” och ”klientarbeten”. Andra menade att det ”inte finns något positivt” eller 
”inte mycket” i alla fall medan andra hade ”svårt att se något just nu” eftersom det är för mycket 
av det negativa och dåliga. 

 
Resultatet från deltagarnas utsagor gällande de kort- och långsiktiga målen för att förbättra 
arbetsmiljön var relativt preciserade där flertalet menar på att man måste ”anställa fler” och 
”sätta in vikarier” för att arbetsbelastningen ska minska. Många respondenter uttryckte även att 
”ärendefördelningen” och ”turordningen” måste ses över för att det ska bli mer jämnfördelat 
mellan de anställda. Omorganiseringarna återspeglas i respondenternas uttalanden under denna 
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fråga, ”sluta med omorganiseringar”, ge möjligheten att få ”specialisera sig” för att välja om 
man vill arbeta med småbarn eller ungdomar och utredningar eller bistånd och inte tvingas 
arbeta med samtliga delar som det ser ut just nu. Kompetenshöjande ”utbildningar” eftersöks 
också av deltagarna samt ”mer handledning” från chefer. 

24  



 

6. Analys 
 
Studiens övergripande syfte är att ge en deskriptiv bild av hur arbetsmiljön ser ut på 
socialtjänstens enhet barn och unga i Umeå kommun. Resultatet visar att 96,6 procent av 
respondenterna upplever att arbetet är psykiskt ansträngande och 89,7 procent anser att arbetet 
är jäktigt. Majoriteten av respondenterna upplever alltså att arbetet på BUF är både jäktigt och 
psykiskt ansträngande. 

 
Det är också så att de anställda på BUF har fysiska besvär och smärtor, främst i överkroppen 
(60,7 %) och 40,2 procent har rygg- eller höftsmärtor/ischias och 39,3 procent har värk i armar 
eller ben. Även vissa i huvudsak psykiska besvär har redovisats med hänsyn till att 44,4 procent 
uppgett att de upplever ängsla, oro eller ångest. Detta är inte förvånande med tanke på 
forskningsläget och kan förstås i termer av krav och kontroll samt arbetsmiljöns effekter på 
hälsan. Karasek och Theorell (1990) menar att anställda med för höga krav, både fysiska och 
psykiska, alltid påverkas negativt då risken för psykiska påfrestningar ökar under sådana 
förhållanden. 

 
Paradoxalt nog visade det sig att 67 procent av respondenterna har en utmärkt psykiskt 
välbefinnande (GHQ) men att 33 procent har kraftigt nedsatt dåligt psykiskt välbefinnande. 
Genom en sambandsanalys kan man se att de anställdas psykiska välmående till hög grad 
påverkas om de upplever sig stressade, jäktade eller psykiskt pressade av arbetsuppgifterna. 
Socialsekreterarnas fysiska och psykiska välmående inom BUF utgör ett stort problem (Tham, 
2009), vilket även resultatet från vår undersökning visar på. 

 
Några studier visar att kvinnliga socialsekreterare löper större risk att drabbas av psykiska 
besvär, främst stressrelaterade problem och sömnbesvär (NWEASS, 2005). Tidigare studier har 
också rapporterat att socialsekreterare upplever att arbetet är psykisk påfrestande (NWEASS, 
2003). Problemen uppstår när anställda har missgynnande förutsättningar utifrån tid, kompetens 
och resurser (Karasek & Theorell, 1990). Respondenterna i denna studie uppger att de har 
bristande kunskaper i förhållande till de arbetsuppgifter som de ansvarar för. Hela 65,5 procent 
uppger att ytterligare eller en hel del ytterligare kunskaper skulle behövas. 

 
Genom en sambandsanalys mellan hur jäktigt respondenterna upplever arbetet och deras 
kunskaper i förhållande till arbetsuppgifterna, kan man se att variablerna påverkas av varandra, 
se tabell 6. Denna påverkan indikerar att ju högre grad av kunskaper man har, desto mindre 
jäktigt tycker man att arbetet är. 

 
En analys av den kvalitativa frågan gällande det problematiska aspekterna på arbetsplatsen, 
visar på att majoriteten av respondenterna upplever en tidsbrist. Det administrativa arbetet vid 
utredningar, utrednings-, genomförande- och vårdplaner är besvärliga att hinna med eftersom 
konsekvensen blir att klientarbetet blir åsidosatt. Olsson (2003) och Wilson (2004) menar att 
den administrativa delen i arbetet blivit högre sedan kraven på dokumentation ökat. Det ökade 
kravet innebär att socialsekreterarna inte känner att de räcker till (Wilson, 2004) och många 
upplever att skrivbordsjobbet värderas högre än delar av arbetet (Olsson, 2003) vilket leder till 
att klientarbetet inte kan prioriteras (Olsson, 2003 & Wilson, 2004). Konsekvensen blir att 
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kvaliteten i arbetet inte bedöms lika högt som kvantiteten (Olsson, 2003) och därför ombokas 
exempelvis uppföljningar, telefonsamtal eller möten i ärenden som följd av detta. 
Respondenterna upplever att tidsbristen medför en känsla av otillräcklighet som främst drabbar 
klienterna och klientarbetet men också kolleger. Denna otillräcklighet yttrar sig i att man i sitt 
klientarbete endast hinner skrapa på ytan utan att en djupare relation bildas för bättre stöd och 
hjälp (Mor Barak et al., 2006 & Wilson, 2004) samt inte lyckas fullfölja sitt 
medhandläggarskap. Otillräckligheten medför att hela 86,2 procent av respondenterna har 
uppgett att det nuvarande arbetsförhållandet ger dåligt samvete. 

 
Den bakomliggande orsaken för den bristande arbetsmiljön tycks vara den höga 
arbetsbelastningen. Våra analyser tyder på detta. Vi måste dock tillstå att vi inte gjort någon 
formell statistiskt baserad kausalanalys. Resultatet från undersökningen visar på att 
respondenterna upplever hög arbetsbelastning, där ärendemängden anses vara för många, vilket 
är ett vanligt förekommande problem inom BUF (Mor Barak et al., 2006; Olsson, 2003; Tham, 
2007; Williams et al., 2011 & Wilson, 2004). Den höga arbetsbelastningen i kombination med 
tidsbristen medför att hela 89,6 procent av respondenterna tar med sig arbetet hem ofta eller 
ibland, vilket också kan ses som en bidragande orsak till det dåliga samvete som existerar hos 
respondenterna. Olsson (2003) och Wilson (2004) menar att många tar med sig arbetet hem till 
följd av det bristande tidsutrymmet för reflektion på arbetsplatsen. Privatlivet och hälsan 
påverkas negativt då man inte kan sluta tänka på arbetet på sin fritid. Man blir orkeslös och 
nedstämd till följd av arbetsrelaterade besvären (Wilson, 2004). 

 
En annan kontroversiell aspekt som diskuterats i tidigare studier på området är frekventa 
omorganiseringar som sker inom den offentliga sektorn (Olsson, 2003 & Sverke & Hellgren, 
2013). Ständiga omorganiseringar präglar socialtjänstens verksamheter, på grund av 
ledningsbeslut, vilket försvårar processen att skapa kontinuitet och stabilitet för personalen 
(Olsson, 2003 & Wilson, 2004). Detta styrks även av denna studies respondenter, som uppgett 
att man till följd av omorganiseringen inte har tillräckligt med kunskaper och i vissa fall även 
bristande intresse, för att arbeta med barn i åldersspannet 0-20. Tidsbristen försvårar inlärningen 
av de nya arbetsuppgifterna som blev en följd av omorganiseringen. 

 
Trots att omorganiseringar syftar till att uppnå en positiv förändring (Sverke & Hellgren, 2013), 
upplevs detta ofta som negativt av anställda med anledning av att den höga arbetsbelastningen 
förvärras under sådana omständigheter. Respondenterna upplever det som ett försök till att 
”trolla bort” den höga arbetsbelastningen, utan att lyckas (Wilson, 2004). Sverke och Hellgren 
(2013) menar att både stora och små organisationsförändringar påverkar de anställda. 
Upplevelsen kan beskrivas som ett hot då en oviss framtid inom arbetet blir aktuell, vilket 
dessutom förvärras om man som anställd saknar makt till inflytande. 

 
Karasek och Theorell (1990) konstaterar att brister i arbetsförhållandet resulterar i att de 
anställda inte kan verkställa jobbet de är anställda för. För att motverka sådana påfrestningar, 
krävs det att arbetet också innefattar en hög nivå av kontroll hos de anställda (Olsson, 2003; 
Tham 2007, 2009; Theorell, 2012 & Wilsson, 2004). Vid analysen av kontrollnivån hos 
respondenterna kan man se att ungefär hälften upplever att de har ett stort inflytande i det 
dagliga  arbetet  medan  resterande  anser  att  de  har  ett  visst  inflytande  eller  inget  alls. 
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Respondenternas inflytande i arbetet kännetecknar kontrolldelen i krav-, kontroll- och 
stödmodellen (Karasek & Teorell, 1990). Sammantaget har alltså socialsekreterarna på BUF 
höga krav och relativt hög kontroll, enligt resultatet från undersökningen. 

 
Enligt illustrationen mellan interaktionen av krav och kontroll i figur 2 på sida 14, kan man se 
att hög grad av krav och kontroll kännetecknas av aktiva arbeten, vilket innebär att man 
presterar bra och effektivt med arbetsuppgifterna. Under dessa förhållanden har de anställda 
sällan negativa påfrestningar i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Trots att vår egen 
undersökning visar på en relativt hög kontroll hos respondenterna är det även några som 
upplever en låg kontroll. Hur man tolkar resultatet i förhållande till modellen är en konst i sig. 
Kanske är det så att arbetskraven är så pass höga att en hög nivå av kontroll ändå inte lyckas 
balansera de höga kraven. Ett sådant förhållande mellan krav och kontroll är karakteristiskt för 
högstressade arbeten, som också tycks gälla den av oss studerade verksamheten, och ökar risken 
för stressrelaterade sjukdomar (Ibid.). 

 
 
En vidare tolkning av resultatet kan också vara att några respondenter hamnat i fasen för det 
passiva arbetet, vilket innefattar låga krav och kontroll med risk för försämringar i det psykiska 
välbefinnandet (Karasek & Teorell, 1990). Uppgivenhet och likgiltighet inför att kunna påverka 
sin arbetssituation medför att man gett upp och inte finner arbetet tillfredställande och därmed 
inte låter sig påverkas av de höga kraven som egentligen finns. Man upplever att det 
administrativa arbetet värderas högre än själva förändringsprocessen med klienterna. 

 
Problematiken som råder på arbetsplatsen medför att nästintill hela arbetsgruppen (mer än 
75 %) är rejält trötta. Hensing (2013) menar att en långvarig trötthet kännetecknas av att man 
har svårt att somna in, vakna på morgonen och att man känner ett konstant behov av sömn, 
vilket även respondenterna till viss del påvisats ha problem med. Vidare uttrycker 
Hensing (2013) att stressrelaterade besvär påverkas utöver sömnproblem även till stressade och 
jäktande arbetssituationer. En regelbunden god sömn är därför viktig för att både den psykiska 
och fysiska återhämtningen ska uppnås (Ibid.). 

 
Om man ger de anställda utrymme för reflektion, kan sömnbesvären och tröttheten tänkas 
förbättras. På så vis behöver man inte utifrån det dåliga samvetet och tidsbristen, ta med arbetet 
hem och grubbla över det i privatlivet (Wilson, 2004). 

 
Ovanstående analys visar hur situationen på BUF påverkar respondenterna samt visar på den 
problematik som råder. Sammantaget har de psykiska och fysiska påfrestningarna redovisats 
påverka de anställda negativt. En självklar följd av detta, med en uppseendeväckande siffra på 
hela 86 procent, är att respondenterna någon gång eller flera gånger (på sin nuvarande 
arbetsplats), funderat på att avsluta sin anställning. Även andra studier visar på höga siffror hos 
anställda som funderar på att avsluta sina tjänster inom BUF (Olsson, 2003; Tham, 2007, 2009 
& Wilson, 2004). 

 
Olika faktorer kan ligga bakom steget att helt enkelt säga upp sig, otydlig ledning och bristande 
bekräftelse är några orsaker (Olsson, 2003). De krävande och psykiskt påfrestande uppgifterna 
inom yrket anses inte vara de mest avgörande utan bristen på stödet är vad som driver dem ifrån 
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arbetsplatsen (Tham 2007, 2009 & Wilson, 2004). Upprepade försök med att påtala brister, utan 
gehör från ledningen, gör att man istället ger upp och slutar (Wilson, 2004). 

 
En annan aspekt är bristande introduktion i arbetet som nyanställd, som Olsson (2003) och 
Wilson (2004) också menar kan vara en orsak till att man vill sluta. Resultatet från vår 
undersökning visar att de som aldrig funderat på att säga upp sig, är de som är nyanställda och 
arbetat mindre än ett år med nuvarande arbetsuppgifter. Möjligtvis är det så att socialtjänsten i 
Umeå kommun lägger större fokus på att introducera nyanställda men det kan också vara så att 
man är ny och ännu inte hunnit bli påverkad av bristerna i arbetsmiljön. 

 
Viljan att sluta påverkas starkt av respondenternas upplevda psykiska välbefinnande. Ju sämre 
psykiskt välmående man har ökar benägenheten att vilja avsluta sin anställning. Detta är 
intressant med tanke på att mellan 22-33 procent visade på låga värden som indikerar ett måttligt 
till kraftigt nedsatt psykiskt välbefinnande. Genom resultatet kan man även se att en hög 
personalomsättning varit aktuell de senaste tre åren, då halva arbetsgruppen är relativt 
nyrekryterade med en anställningstid på mindre än 3 år, se tabell 1. Kan det vara så att en ny 
våg av uppsägningar är på väg? Förhoppningsvis inte, då socialsekreterarnas redan höga 
arbetsbelastning blir förvärrad vid ständig nyrekrytering av personal. Rekryteringar sker sällan 
omgående och ärendena fördelas därför istället på de redan tungt belastade socialsekreterarna 
som blir kvar på arbetsplatsen (Olsson, 2003 & Wilson 2004). Även de långsiktiga målen inom 
personalgruppen påverkas negativt, då enhetschefer istället behöver fokuserar på att rekrytera 
och introducera nyanställda på arbetsplatsen. 

 
En hög personalomsättning har tidigare visat sig resultera i att man anställer nyexaminerade 
socionomer med bristande yrkeslivserfarenhet av myndighetsutövning på BUF. Komplexiteten 
av arbetsuppgifterna som utförs på BUF medför att det blir problematiskt när nyexaminerade 
anställs (Olsson, 2003; Tham, 2007, 2009 & Wilson, 2004). Som vi redovisat tidigare har hela 
65,5 procent av respondenterna uppgett att de behöver mer kunskaper för att kunna hantera 
arbetsuppgifterna rättssäkert. Med anställningstiden hos respondenterna i åtanke, kan man se 
att BUF är en krävande arbetsplats att börja på som nyexaminerad socionom. 

 
BUF kan anses ha blivit en verksamhet som liknar ett ”genomgångsyrke” med anledning av att 
man anställer nyexaminerade socionomer, personal med bristande kunskaper och brister i 
introduktionen samtidigt som man har en allt för hög arbetsbelastning på enheten med påtagliga 
psykiska påfrestningar och bristande stöd. Slutsatserna i samtliga nationella studierna visar på 
att stödet är den bärande faktorn för hur man mår och klarar yrket i sin helhet (Olsson, 2003; 
Tham, 2007 & Wilson, 2004). 

 
I vår enkätstudie ingick, som sagt, inga specifika kvantitativa frågor gällande vilket stöd som 
respondenterna får på arbetsplatsen. Nu i efterhand hade vi önskat fråga upp om vilket stöd de 
får på arbetsplatsen, av vem/vilka stödet ges av (familj, kolleger, chef, andra) samt om stödet 
upplevs vara tillräcklig. Men antydning på att arbetet är trivsamt och att kollegors och chefers 
stöd uppskattas, indikerar att stödet i viss form är närvarande på arbetsplatsen. Majoriteten av 
respondenterna nämner ”en chef som stöttar”, ”kollegornas stöttning” samt ”hjälpen kollegor 
emellan” som högt värderade. Bristande stöd i arbetssituationer med hög arbetsbelastning, leder 
ofta till sömnproblem, känsla av otillräcklighet, dåligt samvete och sammantaget negativa 
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psykiska påfrestningar (Olsson, 2003 & Wilson, 2004). Vi drar därför slutsatsen till att de 
redovisade påfrestningarna som utgör problematiken på arbetsplatsen, påverkar samtliga 
respondenter negativt med anledning av brister i stödet. 

 
För att motverka den negativa arbetsmiljö som råder måste man förutom ökat stöd även 
tillgodose de kort- och långsiktiga förändringarna som respondenterna anser krävas på BUF. 
Dessa mål kan uppnås genom att man anställer mer personal med rätt kompetens och därmed 
minskar den tunga arbetsbelastningen som bidrar till att man upplever att man inte klarar av 
yrket i längden. Personalbrist är nämligen också listad över anledningar till varför man vill säga 
upp sig från sitt arbete (SKL, 2013). Utöver det måste socialtjänsten se över sina rutiner vad 
gäller ärendefördelningen, då flera respondenter uttalat ett missnöje med systemet som finns 
just nu. Kanske kan man ha olika turordningslistor, där varje lista motsvarar olika 
svårighetsgrader på ärendena? På så vis kan man undvika att samma socialsekreterare får flera 
tunga ärenden i följd, som kräver akuta insatser. Många av deltagarna önskar också mer 
handledning från chefen, vilket troligtvis kan bero på att man har ett behov av mer stöd och 
uppmuntran i sin arbetssituation. Rapporten från SKL (2013) visade att brister i närheten till 
chefer och en stabil organisation och medverkar till att anställda inte stannar kvar. Andra 
önskemål, utan att behöva genomgå en omorganisering, är att få chansen till kompetenshöjande 
utbildningar så att man kan specialisera sig och utveckla sin yrkesroll. Specialistutbildningar 
för de anställda bidrar till ett förbättrat arbete (Tham, 2007) och Olsson (2003) menar att 
utvecklingsmöjligheter minskar viljan att sluta. Slutligen är det alltså så att de anställda ser 
arbetsuppgifterna och chansen till utveckling på enheten som bidragande faktorer till att stanna 
kvar (SKL, 2013), men då krävs det att man kan utföra ett bra och rättssäkert arbete! 
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7. Diskussion och slutsats 
 
Socialsekreterarna och enhetscheferna på enheten barn och unga arbetar under extremt 
påfrestande förhållanden. Denna undersökning har redovisat en negativ spiral av faktorer i 
arbetsmiljön och konsekvenserna för de anställda. 

 
Av respondenterna anser 96,6 procent att arbetet är psykiskt ansträngande och 86,7 procent 
upplever arbetet på enheten BUF jäktig och stressig. Dessa siffror förtydligar att en hög 
arbetsbelastning råder på enheten. Det är därför viktigt att återigen nämna att även små 
organisationsförändringar, så som nyrekryteringar och chefsbyten, kan påverka de anställda 
negativt. Övertydlighet inför dessa förändringar är alltså av stor vikt eftersom vi anser att denna 
redan utsatta arbetsgrupp kan bli negativt påverkad av även de minsta förändringarna. En stor 
del av respondenterna upplever dåligt samvete över arbetet, främst frustration över tidsbristen. 

 
Dåligt samvete och att ständigt uppleva tidsbristen i arbetet har stor påverkan på individen 
främst i form av att de tar med jobbet hem efter arbetstid. Vi tror att detta är en risk för 
ytterligare negativa konsekvenser för de anställda. Deras privatliv blir inte en fristad med lugn 
och vila utan endast mer tid att utveckla frustration över det dåliga samvetet. Det förefaller 
därför vara rimligt att rekommendera att utsätta reflektionstid för de anställda, så att de ges 
möjlighet att inte tvingas ta med arbetet hem. På så vis kan man minska risken för att personalen 
överarbetar, vilket kan medföra att man tillslut inte klara av sitt arbete och istället måste avsluta 
sin anställning eller bli sjukskriven på grund av detta. 

 
Detta i kombination med de fysiska upplevda smärtorna och sömnsvårigheter är ett sjukligt 
mönster, vilket går att likna vid utmattningssymtomet så kallat utbrändhet (Angelöw, 2002). 
Ungefär 22 procent av respondenterna har dåligt psykiskt välbefinnande, är det dessa personer 
som inom en snar framtid kommer behöva sjukskriva sig för att överleva? 

 
Ingen organisation, person eller klient skulle tjäna på att en socialsekreterare blir tvungen att 
sjukskriva sig eller säga upp sig. Mycket viktig kunskap går till spillo och som återigen kräver 
att extra kostnader istället måste läggas på att anställa och utbilda ny personal. Det krävs en 
utvecklingsplan för personalen på enheten BUF, genom att värna om medarbetarna kommer 
detta gynna både organisationen, personalen och klienterna och arbetet kan därmed tänkas bli 
mer attraktivt i framtiden. 

 
Vi har kunnat visa på vilka samband det finns mellan de negativa påverkningarna på 
arbetsplatsen och möjligtvis är de en bidragande del till varför yrket på enheten BUF numera 
anses blivit ett ”genomgångsyrke”. En modell har skapats utifrån vår empiri för att tydligt 
demonstrera konsekvenserna för de anställda, se figur 3 på nästa sida. Modellens utformning 
(cirkel med pilar) är bara för att ge en enklare illustration, därmed betyder det inte att varje 
element nödvändigtvis leder till den andra  eller uppstått på grund av föregående  element. 
Empirin utgår från vår kartläggning av socialsekreterarna och enhetscheferna i Umeå kommun 
samt deras psykiska och fysiska välbefinnande, måendet och påfrestningarna i deras yrke. 
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Figur 3 - Den onda cirkeln 
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Inom organisationen har vi funnit att omorganiseringar och högarbetsbelastning är grunden till 
de konsekvenser i arbetet som respondenterna uttryckt i denna studie. Dessa påfrestningar anser 
vi även påverkas av ålder, yrkeslivserfarenhet samt anställningstid på enheten BUF. 

 
En stor andel respondenter anser att de behöver en del eller en hel del ytterligare kunskaper 
inom yrket. Denna höga andel är en viktig faktor att åtgärda på arbetsplatsen. Konsekvenserna 
av detta kan bli att de anställda upplever en känsla av otillräcklighet vilket i sin tur kan resultera 
i att de avslutar sin anställning. Möjligtvis är det så att man verkligen saknar kunskaper, men vi 
kan inte undvika att tro att somliga snarare, på grund av den bristande arbetsmiljön, börjat tvivla 
på sig själva. 

 
De fyra respondenter som aldrig funderat på att avsluta sin anställning hade samtliga arbetat 
ett år eller kortare tid än det. Vi menar att dessa fyra respondenter ännu inte påverkats av 
ovanstående påfrestningar och ohälsosamma miljö. De har ännu inte brutits ner av 
arbetsklimaten som råder på enheten BUF. 

 
Samtliga negativa konsekvenser och påfrestningar nämnda i analys- och diskussionsdelen anser 
vi kan motverkas och förbättras genom ökat stöd. Vi menar att stödet skulle motverka känslan 
av otillräcklighet, dåligt samvete, fysiska och psykiska påfrestningarna samt att man tar med 
sig arbetet hem. Får socialsekreterarna och enhetscheferna ett ökat och förbättrat stöd, 
framförallt från ledningen, skulle pressen på dem minska och likaså många av de negativa 
faktorerna. En upplevelse av otillräcklighet och otillräckliga kunskaper, för att utföra ett korrekt 
och  rättssäkert  arbete,  kan  motverkas  med  extra  stöd  från  överordnade.  Genom  att  ge 
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socialsekreterarna bättre stöd och en reducerad arbetsbelastning behöver de inte i lika hög grad 
känna en otillräcklighet i arbetet. Om man medvetandegör problematiken med tidsbristen, 
vilket enligt oss medför dåligt samvete och en känsla av otillräcklighet, så skulle de anställda 
må bättre och arbeta under mindre påfrestningar. Tidsbrist har visats leda till minskad 
rättssäkerhet i arbetet vilket borde prioriteras bättre; sätt ett stop för den onda cirkeln. 

 
För att komma åt problematiken som finns på arbetsplatsen, måste man börja lyssna på de 
anställda och göra förbättringar i arbetsmiljön. Att anställda fler socialsekreterare inom barn 
och unga, utöka arbetsgrupperna, kommer viljan att avsluta sin anställning minska samt ge de 
anställda större möjlighet till positiv utveckling inom yrkesrollen. Behovet av mer kunskap 
och önskemålen till specialistkompetens kräver att man minskar arbetsbelastningen hos de 
anställda för att det ska bli möjligt. Ingen socialsekreterare kommer välja att gå en utbildning, 
när konsekvensen blir att dyrbar tid från ärendena, som redan har marginella utrymmen, 
påverkas. Som situationen ser ut just nu blir det annars bara något extra som måste 
genomföras i en redan tidspressad arbetssituation. Slutligen menar vi alltså; anställ fler - så 
orkar dem mer! 

 
Framtida forskning bör fokusera på att undersöka hur man kan behålla personalen och få dem 
att trivas på arbetsplatsen under längre tid. Genom att lyfta fram trivselfaktorer kan man 
förändra arbetssituationen och därmed även minska arbetsplatsproblematiken vad gäller 
arbetsmiljön till det bättre. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Informationsbrevet  

Hej enhetschefer! 

Vi kommer att skicka enkäten till er imorgon, tisdag 11/3 på förmiddagen. Enkäten skickas ut 
via mejl till era och era medarbetare, enkäten består av en länk. Länken kommer att vara 
klickbar, skulle den inte vara det kan man kopiera in den i webbläsaren. 

 
Vi vill att ni enhetschefer och samtliga barn/unga socialsekreterare inom Umeå kommun får 
möjlighet att besvara enkäten. Detta inkluderar även kommundelarna Sävar, Hörnefors och 
Holmsund. 

 
Inför enkäten är det bra om ni vidarebefordrar detta mejl för att informera samtliga om 
enkäten. Information gällande tidsaspekten har vi beräknat att det räcker med att avsätta en 
timme för att besvara enkäten. 

Enkäten kommer att gälla från 11/3 till 25/3. Eventuella påminnelser kommer att skickas ut. 

Vi hoppas att så många som möjligt besvarar vår enkät för att vi ska kunna få så mycket 
information som möjligt. 

 
En kopia på enkäten har bifogats i detta mejl. Trots eventuella stavfel är den innehållsmässigt 
identisk till enkäten vi kommer att skicka ut imorgon. 

 
Nedanstående information önskar vi att ni kan vidarebefordra till samtliga för att ge en 
förhandsinformation om enkäten. 

 
Hej deltagare! 

 
Vi är två socionomstudenter på Umeå universitet som för närvarande skriver en 
kandidatuppsats. Ämnet vi har valt att undersöka och skriva om är barn och unga 
socialsekreterares upplevelser av att arbeta inom socialtjänsten i Umeå kommun. Detta 
eftersom tidigare forskning visar att allt fler barn och unga handläggare byter/avslutar sin 
tjänst. Vi önskar därför genom en enkätundersökning få svar på varför det eventuellt ser ut 
såhär samt vilka förändringar som skulle kunna motverka detta. 

 
Genom en enkätundersökning som vi önskar att ni genomför hoppas vi kunna besvara vårt 
syfte med uppsatsen samt kunna delge informationen till berörda personer i er organisation. 
På så vis hoppas vi att en förändring kan komma till stånd för att ni ska trivas ännu bättre i 
ert nuvarande yrke. 

 
Vi har skapat en enkät som vi önskar att ni besvarar snarast möjligt. Enkätundersökningen 
kommer mejlas ut till er under morgondagen. Information gällande tidsaspekten har vi 
beräknat till ca en timme för att besvara enkäten. 
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Enkäten kommer att gälla från 11/3 till 25/3. Eventuella påminnelser kommer att skickas ut. 
Vi hoppas att så många som möjligt besvarar vår enkät för att vi ska få så mycket information 
som möjligt. 

 
Ditt deltagande kommer ske anonymt och konfidentiellt, vilket innebär att dina svar inte 
kommer kunna härledas till dig. Materialet som samlas in kommer att behandlas av oss två 
studenter samt vår handledare. 

 
Den färdiga uppsatsen kommer att laddas upp på studentportalen DIVA samt utlämnas till 
UFFE. 

 
Skulle länken till enkäten inte fungera att klicka på, fungerar det att kopiera in den i 
webbläsaren istället. 

 
Har ni eventuella frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss, se nedan. 

Dina svar är viktiga, Tack för att du deltar! 

Med vänlig hälsning 
Hanieh Razaghi Khamsi 
student1@hotmail.com 
XXX-XXXXXXX 

 
Susanne Lundberg 
student2@hotmail.com 
XXX-XXXXXXX 
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Socialt arbete med barnskyddsärenden 
 

= Klicka på denna symbol för att få mer information 
 

 
Denna enkät syftar till att undersöka din upplevelse av ditt arbete. Studien genomförs på förfrågan av Umeå 
Kommun genom Stefan Nybom och ingår i en utveckling av arbetsmiljön. Därför ber vi dig att besvara enkäten 
nedan. 

 
Enkäten utgör också underlag för en kandidatuppsats som skrivs på Institutionen Socialt arbetet vid Umeå 
Universitet. 

 
Du är fullständigt anonym när du fyller i denna enkät. Den görs visserligen på beställning av Utvecklings - och 
fältforskningsenheten vid Umeå Kommun (UFFE) men i det elektroniska systemet finns det inga möjligheter att 
spåra vem som lämnat in svar. Resultaten kommer att redovisas på ett sådant sätt att inga individer kan 
identifieras. 

 
 

Om du har problem med frågorna ta kontakt med oss antingen via mail: student1@hotmail.com. 
eller på telefonnummer XXX-XXXXXXX 

 
Med vänliga hälsningar, 
Susanne Lundberg - socionomstudent 
Hanieh Razaghi Khamsi - socionomstudent 

 
PS 
Vissa frågor kan förefalla lite märkliga. De ingår i validerade mätinstrument och därför har vi valt att använda dem 
ändå. 

 
 

Fråga 1. Hur gammal är du? 
 

Skriv din ålder i rutan. 
 
 

Fråga 2. Hur många år har du arbetat inom individ- och familjeomsorg 
(IFO)? 
Antal år. 

 
Fråga 3. Hur länge har du arbetat med dina NUVARANDE arbetsuppgifter? 

 
ca. 
månad 

 
ca. 2-3 
månader 

 
ca 4-6 
månader 

 
ca. 

 1 
år 

 
mellan 

 1 och 
2 år 

 
mellan 

 2 och 
3 år 

 
längre 

 än 3 
år 

 
 

Fråga 4. Varför har du valt att arbeta på barn/unga-enheten? 
Vänligen skriv i rutan nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 5. Du jobbar 
 

Heltid Deltid 

Bilaga 2 Enkät 
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 Fråga 6. Om du svarat DELTID på föregående fråga, hur stor är omfattningen av din 
deltid? 

 

  
 

Fråga 7. Vilken anställningsform har du? 
 

Tills vidare Vikariat Annat 
 
 

Fråga 8. Är någon personal direkt underställd dig? 
 

Ja Nej 
 
 

Fråga 9. Ingår det i ditt arbete att ha personlig kontakt med brukarna/klienterna? 
 

Ja, jag har personlig kontakt med brukarna/klienterna 
 

Nej, men jag är chef för personal som har sådan personlig kontakt 
 

Nej, jag arbetar med andra uppgifter 
 
 

Fråga 10. Har du socionomexamen? 
 

Ja Nej 
 
 

 Fråga 11. Om socionomexamen. Från vilket år är din socionomexamen? 
OBS! Om du inte minns det exakta årtalet ange ett ungefärligt årtal eller ett tidsspann. 

 

  

 
Fråga 12. Har du de senaste 12 månaderna deltagit i någon kurs eller annan 

utbildning som anordnats på arbetstid? 
 

Ja Nej 
 
 

Fråga 13. Hur skulle du beskriva det du upplever som PROBLEMATISKT i din 
nuvarande arbetssituation? 
Vänligen skriv i rutan nedan. 

 

    
 

 

  
    

 

 
Fråga 14. Har problem i ditt nuvarande arbete någonsin gjort att du funderat på att 

avsluta din anställning på barn/unga-enheten? 
 

Ja flera gånger 
 

Ja någon enstaka gång 
 

Nej aldrig 

4 
 



 

 

Vet ej 
 
 

Fråga 15. Hur skulle du beskriva det du upplever som OPROBLEMATISKT i din 
nuvarande arbetssituation? 
Vänligen skriv i rutan nedan. 

 

    
 

 

  
    

 
Fråga 16. Känner du dig stressad, jäktad eller psykiskt pressad på grund av ditt 

arbete? 
Betygsätt dig på en skala från ett till sex där ett är lägst och sex är högst 

 

1 inte alls 2 3 4 5 6 mycket 
 
 

Fråga 17. Vilka lösningar anser du behövs för att påverka din nuvarande 
arbetssituation positivt (både kort - och långsiktigt)? 
Vänligen skriv i rutan nedan. 

 

    
 

 

    
 
 

Nedan följer några frågor om din hälsa 
 

Fråga 18. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det… 
 

Mycket bra 
 

Bra 
 

Någorlunda 
 

Dåligt 
 

Mycket dåligt 
 
 

Fråga 19. Har du ofta känt dig trött under de senaste två veckorna? 
Frågan avser de senaste TVÅ veckorna! 

 

Ja 
 

Nej 
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Fråga 20. Har du haft svårt att komma igång på morgnarna? 

Frågan avser de senaste TVÅ veckorna! 
 

Ja 
 

Nej 
 
 

Fråga 21. Har du känt dig påfallande trött om dagarna? 
Frågan avser de senaste TVÅ veckorna! 

 

Ja 
 

Nej 
 
 

Fråga 22. Har du känt dig påfallande trött om kvällarna? 
Frågan avser de senaste TVÅ veckorna! 

 

Ja 
 

Nej 
 
 

Fråga 23. Har du haft besvär med sömnen? 
Frågan avser de senaste TVÅ veckorna! 

 

Ja 
 

Nej 
 
 

Fråga 24. Har du haft återkommande huvudvärk eller migrän? 
Frågan avser de senaste TVÅ veckorna! 

 

Ja 
 

Nej 
 
 

Fråga 25. Har du något av följande?  
  

Ja, 
svåra 

 

Ja, 
lätta 

 
 
Nej 

 

Värk i skuldror, nacke eller axlar? 
 

 
  

 

Ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor eller ischias? 
 

 
  

 

Värk eller smärtor i händer, armbågar, ben eller knän? 
 

 
  

 

Ängslan, oro eller ångest? 
 

 
  

 
Fråga 26. Har du varit sjukskriven eller tagit ledigt på grund av din arbetssituation? 

 

Ja Nej 
 
 

Fråga 27. Anser du att personal barn/ungdom-enheten har en större risk att drabbas 
av stress än övrig personal inom IFO? 

 

Ja Nej Vet inte 
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Fler frågor om ditt arbete 
 

 Fråga 28. Hur har Du känt Dig under de senaste veckorna då det gäller arbetet?  
  

 
Ja, 

mycket 

 
 
Ja, 
lite 

 

Nej, 
inte 
alls 

 

Har Du känt Dig engagerad? 
 

 
  

 

Har Du känt Dig glad för att någon har berömt Dig? 
 

 
  

 

Har Du känt Dig upprörd för att någon kritiserat Dig? 
 

 
  

 

Har Du känt att saker och ting blev som du Du tänkt dig? 
 

 
  

 

Har Du känt Dig uttråkad? 
 

 
  

 

Har Du känt Dig trött och slutkörd när Du kommit hem? 
 

 
  

 

Har Du känt Dig orolig för att göra ett misstag så att någon annan kommer till fysisk eller 
psykisk skada? 

 

 
  

 
Fråga 29. Är Ditt arbete jäktigt? 

 

Ja Nej 
 
 

Fråga 30. Är Ditt arbete enformigt? 
 

Ja Nej 
 
 

Fråga 31. Är Ditt arbete psykiskt ansträngande? 
 

Ja Nej 
 
 

Fråga 32. Tycker du att dina kunskaper och färdigheter stämmer överens med Ditt 
arbete? Tycker Du att Du... 

... är mycket 
överkvalificerad, 

 
... skulle behöva 

 ytterligare vissa 
kunskaper eller 

... är överkvalificerad i 

vissa avseenden, ... är lagom kvalificerad, 
 

... skulle behöva en hel 
del ytterligare kunskaper? 

 
Fråga 33. Kan du hantera de krav som ställs på dig i ditt arbete? 

Ja I viss 
utsträckning Nej Jag upplever 

inga krav 

 
Vet inte 

 
Fråga 34. Kan du hantera de krav som Du ställer på dig själv? 

Ja I viss 
utsträckning Nej Jag upplever 

inga krav 

 
Vet inte 

 
Fråga 35. Ber du om hjälp vid behov? 

 

Ja Nej Ibland 
 
 

Fråga 36. Vilken grad av inflytande anser du att du personligen har på följande frågor? 
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Inget 
inflytande 

alls 

 
 

Visst 
inflytande 

 
 

Stort 
inflytande 

 
 
Vet 
ej 

 

Planeringen av ditt arbete 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ditt eget arbetstempo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Förläggningen av Din arbetstid 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Förläggningen av Dina raster 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Förläggningen av Din semester 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Förläggningen av Ditt arbete till arbetsplatsen, bostaden eller annan plats 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fråga 37. Kan ditt arbete orsaka dåligt samvete? 
 

Ja Nej Ibland 
 
 

Fråga 38. Om "ja" eller "ibland" på föregående fråga: Vad är det som kan ge dig dåligt 
samvete? 
Skriv i rutan nedan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 39. Händer det att du "tar med jobbet hem"? 
 

Ja ofta Ja ibland Nej aldrig Vet ej 
 
 

Avslutningsvis några frågor om din dagliga 
tillvaro 

 
Fråga 40. Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort? 

 

Bättre än vanligt Som vanligt Sämre än vanligt Mycket sämre än vanligt 
 
 

Fråga 41. Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna? 
 

Inte alls Inte mer än 
vanligt 

Mer än 
vanligt 

Mycket mer 
än vanligt 

 
Fråga 42. Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna? 

 
Mer än 

vanligt Som vanligt 

 
Mindre än 
vanligt 

 
Mycket 

 mindre än 
vanligt 
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Fråga 43. Har du de senaste veckorna känt dig kapabel att fatta beslut i olika frågor? 
 

Bättre än vanligt Som vanligt Sämre än vanligt Mycket sämre än vanligt 
 
 

Fråga 44. Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna? 
 

Inte alls Inte mer än 
vanligt 

Mer än 
vanligt 

Mycket mer 
än vanligt 

 
Fråga 45. Har du de senaste veckorna haft en känsla av att du inte klarar av dina 

svårigheter? 
 

Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 
 
 

Fråga 46. Har du de senaste veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort om 
dagarna? 

 

Mer än vanligt Som vanligt Mindre än vanligt Mycket mindre än vanligt 
 
 

Fråga 47. Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina problem? 
 

Bättre än vanligt Som vanligt Sämre än vanligt Mycket sämre än vanligt 
 
 

Fråga 48. Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd? 
 

Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 
 
 

Fråga 49. Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv? 
 

Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 
 
 

Fråga 50. Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna? 
 

Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 
 
 

Fråga 51. Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste veckorna? 
 

Mer än vanligt Som vanligt Mindre än vanligt Mycket mindre än vanligt 
 
 

Fråga 52. Övriga synpunkter och kommentarer 
I denna ruta kan du skriva dina synpunkter och kommentarer kring i princip ved som helst som berörs i enkäten. 

 

    
 

 

  
    

 

 
Tack för din medverkan! 
Tryck nu på "Svara" knappen för att skicka in enkäten. 
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